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و�سفته بـ" موؤجج الفتن" وحملته م�سوؤولية تاأزيم الو�سع بين البلدين

وكالة االأنباء الجزائرية تف�صح رئي�س الدبلوما�صية االإ�صبانية "األباري�س"
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الغ�ص وت�سريب الموا�سيع "حا�سران" 

والعدالة ت�سرب بيد من حديد

التاريخ والجغرافيا تفــرح 
تالميذ "الباك" واالأدبيــون 

ينهــــون االمتحانــــــــــات

هكذا يوؤثر "الت�سّحر" و"الجفاف" على االأمن الغذائي والمائي للجزائر
 ع�سية اليــــوم 

العالمي لمكافحة 

الظاهرتيــــــــــــــن
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بلمهدي يدعو الحجاج الجزائريين للتعاون مع المر�سدين وال�سلطات ال�سعودية

كل الظروف مهياأة الإنجاح مو�صم الحج



حّجمت وكالة األنباء الجزائرية في برقية 
شديدة اللهجة، رئيس الدبلوماسية االسباني، 
ووضعته في مكانته الحقيقية حين فضحت 

تورطه في تعفين الوضع بين العاصمين 
وتأجيج نار الفتنة بين الجزائر واسبانيا، من 
خالل التصريحات غير المسؤولة والمواقف 

المخزية التي أبانها خالل الفترة الماضية، 
وأودت البرقية التي بثت أول أمس، أن 

العالقات الجزائرية-اإلسبانية، "تشهد منذ نحو 
ثالثة أشهر أزمة غير مسبوقة"، الفتة إلى أن 

تنقالت رئيس الدبلوماسية اإلسبانية مؤخرا بين 
مدريد وبروكسل، أصبحت تثير تساؤالت حول 

قدرات من أسمته بـ"دبلوماسي ال يليق بهذا 
البلد المتوسطي الكبير وبشعبه العظيم الذي  

فرض دوما االحترام.”
وانتقدت برقية وكالة األنباء اداء ألباريس 

ومحاوالته جر االتحاد االوروبي إلى مستنقع 
الفتن، حين قالت إنه " تسلل إلى الدبلوماسية 
ولم يكف قط عن ارتكاب االخطاء )يجب أن 

نعترف له بذلك!(، من التالعب بأحد من أبناء 
وطنه، زميل في الحزب ووزير خارجية بلده 

سابقا، الذي هو اليوم على رأس العالقات 
الخارجية لالتحاد األوروبي ضاربا بذلك 

مصداقية هذه الهيئة القارية البالغة األهمية 
التي أقدمت على نشر بيان ال أساس له ضد 

الجزائر"، لتعود بعدها إلى التصريح الي ادلى 
به من أمام مبنى مفوضية االتحاد األوروبي، 

والذي وصفته بـ"التهريجي" حيث دعا بل 
وأمر السلطات الجزائرية بالحوار باستعمال 

لغة وقحة ال تليق بمنصبه.
وذكرت البرقية برد الفعل الجزائري آنذاك، 

حين قالت "سرعان ما جاءت ردة فعل 
الجزائر، من خالل بيان صحفي صدر عن 
تمثيليتها في بروكسل، استنكرت فيه التدخل 
المتسرع وغير الالئق للمفوضية األوروبية 
في هذه القضية، داحضة المزاعم واألوهام 

بخصوص المخاطر التي قد تتعرض لها 

المبادالت التجارية بين البلدين"، لتضيف 
"حينها سارعت وسائل اإلعالم الموالية 

للحكومة االسبانية الحالية لتقول بأن الجزائر 
تراجعت عن موقفها ! ولكم هو محزن العرض 

الدبلوماسي المثير للسخرية الذي قدمته هذه 
الشخصية المتناقضة مع ما يميز الدبلوماسيين 

ووزراء الخارجية الموقرين االسبان الذين 
عرفتهم الدبلوماسية الدولية.”

ولم تبالغ برقية وكالة االنباء حين وصفت 
ألباريس بـ "النكرة" بعد تجرئه عبثا على 

توريط روسيا في القضية وتصويرها كمحرك 
لألزمة، فقات الوثيقة إن " هذا النكرة، شبه 

الدبلوماسي، الذي أوكلت إليه مهمة فيها 
من الصعوبة بما كان، وهي قيادة السياسة 

الخارجية لمملكة إسبانيا، أوحى عند عودته 
من بروكسل، لمن يريد سماعه، أن روسيا 

بل بوتين نفسه من كان وراء نشوب هذه 
األزمة" لتواصل "يا له من نداء مثير للشفقة 

موجه للواليات المتحدة وللحلف األطلسي 
إلنقاذ هذا الوزير الصغير، بعد أن حاول عبثا 
حشد االتحاد األوروبي ها هو يستخدم روسيا 

كفزاعة من أجل إقناع أقرانه األوروبيين 
بالوقوف إلى جانبه.

وأسقطت برقية وكالة األنباء ثوب المهنية 
والمصداقية عن رئيس الدبلوماسية االسباني، 

حين فضحت اكاذيبه وادعاءاته، فقات إن " 
هذا الوزير غير الكفء و الهاوي قد نجح 
بأكاذيبه السخيفة في وضع حكومته محل 

سخرية إذ عزلها على مستوى البرلمان و امام 
الرأي العام اإلسباني منتهجا سياسة الهروب 

الى األمام منذ 18 مارس المنصرم بعد اعالن 
خيانة اإلجماع التاريخي االسباني حول قضية  

الصحراء الغربية )إعالن صدر من بلد آخر 
في سابقة من نوعها("، واسترسلت "إن سياسة 
الهروب الى األمام التي اتخذ منها الشبه وزير 
للخارجية االسباني سبيال والذي ما انفك ينفخ 
في نار األزمة التي كان باإلمكان، في نظر 

الجميع على ضفتي المتوسط تفاديها، تذهب 
في االتجاه المعاكس تماما للمقاربة الحكيمة 
والهادئة التي تعتمدها الجزائر كبلد محوري 

وعامل استقرار يعي مسؤولياته الجهوية 
وعضو بارز في حركة عدم االنحياز.
اجلزائر .. مواقف ثابتة

وشددت وكالة االنباء على تمسك الزائر 
بمواقفها الثابتة والراسخة إزاء القضايا العادلة، 

فقات بشكل صريح إنها ستتمسك بدعم حق 
الشعوب وإن كان ذلك على حساب مصالحها، 
فاء في نص البرقية أن "من يعتقدون أن خيانة 
القضية الصحراوية واإلجماع االسباني حولها 

لن يترتب عنها سوى رد فعل خفيف من 
طرف الجزائر فهم ال يعرفون هذا البد ودفاعه 

عن الشرعية الدولية وحق الشعوب حتى 
وان كان ذلك أحيانا على حساب مصالحه"، 
لتختم "لن يذكر التاريخ عن آلباريس الشيء 

الكثير ألن المجد ال يولد من رحم الوضاعة، 
فتأجيجه للوضع بين الجزائر واسبانيا وخطابه 

المستوحى من الحرب الباردة لن يعلي من 
مقامه.”

مدريد حتاول حفظ ماء الوجه

وعلى الرغم من إدراكها لصدق ما جاء في 
برقية وكالة األنباء، غير أن الحكومة االسبانية 

حاولت عبثا على لسان وزيرة التحّول البيئي 
تيريزا ريبيرا الدفاع عن ألباريس وقالت إن 
مضمون المقال "إهانات غير مقبولة في حّق 

ألباريس"، وأنه "من غير المقبول أن تدلي 
أي وسيلة إعالمية بمثل هذه التعليقات ضد 

أي شخص. ناهيك عن وزير خارجية حكومة 
دولة مجاورة، تجمعها عالقة قوية مع الجزائر 

منذ عقود"، لتؤكد في ختام تعليقها حرص 
مدريد على تحسين صورتها مع الجزائر من 

خالل تجديد رغبة بالدها في "إعادة المياه إلى 
مجاريها بين البلدين، في أقرب وقت ممكن.”

اإميان. �س

اأكد اأ�صتاذ علوم االإعالم واالت�صال بجامعة 

"اجلزائر 3" العيد زغالمي، �صرورة حتمل 
الطرف اال�صباين م�صوؤولية تداعيات االأزمة 

مع اجلزائر واأن يحرتم مواقفها الثابتة 

وال�صيادية، حممال رئي�س الوزراء اال�صباين 

م�صوؤولية تاأجيج االأزمة، فيما توقع اأن 

تقوم الطبقة ال�صيا�صية اال�صبانية ب�صحب 

الثقة منه وت�صحيح االخطاء التي ارتكبها.

اإميان. �س

قدم االستاذ زغالمي قراءة لمضمون برقية 
وكالة االنباء الجزائرية حول ألباريس، مشيرا 

في تصريح لـ"الرائد" أنها "تعبر عن موقف 
الجزائر إزاء األزمة التي افتعلها رئيس الحكومة 
االسباني، وقراره غير المرتقب"، وأكد األستاذ 

زغالمي ان رئيس الدبلوماسية االسباني "يتحمل 
تداعياته السياسية الدبلوماسية االستراتيجية 

سواء على صعيد البلدين أو الصعيد اإلقليمي"، 
ليضيف أنه حاول من خالل موقفه الشخصي، 

جر االتحاد األوروبي لألزمة، في محاولة 

وصفها بـ"الخاسرة" لسبب واحد هو أن العالقات 
الجزائرية االسبانية تحكمها قرارات وسياسيات 
كانت دائما تعتمد على الثقة المتبادلة وتتأكد في 

اتفاق الصداقة الذي يجمع البلدين منذ .2002
وأوضح زغالمي أن رئيس الحكومة االسباني 
خوسيه مانويل ألباريس" خسر على الصعيدين 

الداخلي والخارجي"، الفتا إلى اتساع رقعة 
المعارضة ضد سياساته ومواقفه سواء من 

طرف الطبقة السياسية االسبانية أو حتى من 
طرف المجتمع العريض خاصة من طرف 

االقتصاديين والمستثمرين الذين يعرفون جيدا 
أهمية ودور ومكانة وقدرة الجزائر في الملف 

االقتصادي والملف الطاقوي، ليضيف أن 
تصريحات المسؤولين االسبان الحاليين على 

مستوى الحكومة كانت مصدر االحتقان والقلق 
من الطرف الجزائري.وقال األستاذ زغالمي 
إن ما صدر عن رئيس الدبلوماسية االسباني 

كان محل نقد من طرف مسؤولين اسبان، مذكرا 
بتصريحات وزير خارجية اسبق قال من خاللها 

إن ما قام به حاليا يعد "غباء" واعتبره "كارثة 

دبلوماسية لم تحدث من قبل.”
وأوضح األستاذ زغالمي ان المسؤولين االسبان 
يعرفون جيدا ان للجزائر مواقف مبدئية وسيادية 

ويعرفون كذلك أن الجزائر تتميز باستقاللية 
في سياساتها الخارجية وأن بإمكانها أن تربط 

عالقات متميزة مع الصين روسيا وتركيا، ولماذا 
ال مع االتحاد األوروبي ولكن خدمة لمصالحها 

وعلى أساس الند للند، والمصالح المشتركة، 
هذا الذي ال يريد االتحاد االوروبي بصفة عامة 

واالسبان بصفة خاصة أن يهضموه، ليضيف 
أنه قد حان األوان أن يفهم الطرف االسباني بأنه 

لم يحترم اتفاقية الشراكة بين البلدين وبالتالي 
يتحمل تداعياتها، مضيفا أنه وبموجب الوضعية 
االقتصادية المريحة للجزائر سواء من الجانب 

الطاقوي أو من الجانب الجيوسياسي، إلى جانب 
أن اللوم يقع اآلن على االسبان أنفسهم وعلى 

رئيس الوزراء االسباني، فإنه يتوقع ان يتحمل 
هذا األخير اخطاءه ما ارتقبه في المستقبل 

القريب، متوقعا اتساع رقعة المعارضة وسحب 
الثقة منه وأن تعود األمور إلى طبيعتها. 

 امل�صادقة باالإجماع 

على اأع�صاء مكتب جمل�س االأمة

قوجيل ي�شيد مببادرة مل ال�شمل 
واملواقف الدولية للجزائر

�صادق جمل�س االأمة، اأم�س، باالإجماع على اأع�صاء مكتب 

املجل�س )نواب الرئي�س(، و ذلك خالل جل�صة علنية 

خ�ص�صت لتن�صيب اأجهزة وهيئات املجل�س.  وقد �صادق 

اأع�صاء املجل�س خالل هذه اجلل�صة التي تراأ�صها رئي�س 

املجل�س، ال�صيد �صالح قوجيل، برفع االأيدي على القائمة 

االإ�صمية لنواب رئي�س الغرفة العليا للربملان.

اإ. �س

انتخبت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني 
لعضوية مكتب المجلس, السيدين عبد الناصر حمود و سليم 

شنوفي, بينما انتخبت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي كال من 
عبد الحميد عمار, ماحي باهي, والسيدة ليلى براهيمي, في حين 

انتخبت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, بومدين 
لطفي شيبان.

وفي كلمة له بالمناسبة, هنأ رئيس مجلس األمة أعضاء المكتب 
الجديد متمنيا لهم النجاح في مهامهم, مشددا على ضرورة "العمل 
الجماعي" لهياكل المجلس, ودعاهم أيضا للتحلي بالسلوك المثالي 
وثقافة الدولة لممارسة الديمقراطية السيما وأن مجلس األمة --كما 

قال- "تقع على عاتقه مسؤولية ومهام كبيرة.«
وبعد أن أشاد قوجيل بمبادرة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, 

للم الشمل, وكذا بالمواقف الدولية للجزائر, دعا أعضاء المجلس 
لدعم صوت الجزائر في المحافل الدولية من خالل الدبلوماسية 
البرلمانية, كما دعا أيضا أعضاء المجلس إلى التحضير للنظام 

الداخلي الجديد للمجلس طبقا للدستور. وعقب هذه الجلسة, نصب 
قوجيل مكتب المجلس الجديد, والذي كلفه بتنصيب اللجان الدائمة 

للمجلس وعددها تسعة, باإلضافة إلى المراقب البرلماني.

 الرئي�س تبون يوا�شل
 لقاءاته مع روؤ�شاء الأحزاب

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، كال من رئيس 
مجلس الشورى الوطني لحزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن 

خالف، ورئيس حزب جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي. وقد 
حضر االستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، مدير ديوان 

رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف
ق. و

خ�ص�س لـ 5 قطاعات وزارية

هذه خمرجات اإجتماع احلكومة
ترأس الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا 

للحكومة، خصص لقطاعات المقاوالتية والفالحة والنقل وتهيئة 
اإلقليم والتجارة وترقية الصادرات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح 

الوزير األول.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير 

األول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يتعلق 
بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون األساسي للمقاول 

الذاتي، مع التذكير أن المشروع التمهيدي لهذا النص يحدد تعريف 
القانون األساسي للمقاول الذاتي بالممارسة الفردية لنشاط مربح 

يندرج في قائمة األنشطة المؤهلة.
وفي مجال الفالحة والتنمية الريفية، استمعت الحكومة إلى عرض 

قدمه وزير الفالحة والتنمية الريفية حول مشروعي مرسومين 
تنفيذيين يتضمنان إلغاء تصنيف قطعة أرض فالحية موجهة 
إلنجاز محطة لتحلية مياه البحر على مستوى والية وهران، 

وإلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لألمالك الغابية الوطنية على 
مستوى والية وهران، من أجل إنجاز محطة لتحلية مياه البحر. 

ويندرج مشروعا هذين النصين في إطار تنفيذ برنامج إنجاز 
خمس محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 300.000 متر مكعب 

في اليوم لكل واحدة منها، في واليات الطارف وبجاية وبومرداس 
وتيبازة ووهران.

أما في مجال النقل، قدم وزير النقل عرضا حول مشروع مرسوم 
تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز 

خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء. ومن شأن 
مشروع هذا النص أن يسمح بالتحرير الفوري لألراضي الـمعنية 
بمسار خط السكة الحديدية على مسافة 52 كلم، وبالتالي التعجيل 

بأشغال إنجاز هذا المشروع المهيكل الذي حظيت الصفقات 
المتعلقة به بموافقة مجلس الوزراء المنعقد يوم 5 جوان الجاري.
وعلى صعيد آخر، قدم وزير النقل عرضا حول مدى تقدم تنفيذ 

خارطة الطريق لتطوير أسطول النقل البحري للبضائع. وفي 
هذا اإلطار، تمت االشارة إلى التدابير المتخذة من أجل تعزيز 

موقع أسطولنا الوطني في النقل البحري للبضائع من خالل تنفيذ 
مخطط إلعادة الهيكلة واالستثمار. من جهته قدم وزير الداخلية 
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول مدى تقدم 

عملية تحيين المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم، 
وعقب العرض، ذكر الوزير األول باألهمية الخاصة التي يكتسيها 

المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم من حيث التخطيط االستراتيجي، 
وأشار إلى أنه من الضروري إشراك الخبراء الوطنيين في 

تصميمه وتحضيره مع أخذ بعين االعتبار التوجهات االقتصادية 
الجديدة للبالد.

وفي مجال التجارة وترقية الصادرات، قدم رزيق عرضا حول 
المنصة الرقمية المخصصة لتأطير االستيراد من أجل حماية 

اإلنتاج الوطني. يهدف إلى ضبط الواردات وترشيدها، بغرض 
حماية اإلنتاج الوطني بشكل أفضل والحفاظ على احتياطاتنا من 

العملة الصعبة".
عزيز. ط

االأ�صتاذ زغالمي يحمله م�صوؤولية تاأزم الو�صع بني البلدين، ويوؤكد:

 على ال�شيا�شيني الإ�شبان �شحب الثقة 
من األباري�س واإنقاذ العالقات مع اجلزائر

احلدثاخلمي�س 16 جوان 2022 املـوافق لـ 17 ذو القعدة 1443 هـ   02

 www.elraed.dz

و�صفته بـ" موؤجج الفنت" وحملته م�صوؤولية تاأزمي الو�صع بني البلدين

وكالة الأنباء اجلزائرية تف�شح رئي�س 
الدبلوما�شية الإ�شبانية "األباري�س"

ف�صحت برقية لوكالة االأنباء اجلزائرية، االأ�صاليب الرخي�صة التي انتهجها 

رئي�س الدبلوما�صية االإ�صباين خو�صيه مانويل األباري�س، لتربير خيانته للق�صية 

ال�صحراوية، وحماولة تن�صله من م�صوؤولية تاأجيج االأزمة بني مدريد واجلزائر، 

حني و�صفته بـ" موؤجج الفنت" و"�صبه الدبلوما�صي" الذي قالت اإنه "ال يليق ببلد 

متو�صطي كبري وب�صعب عظيم فر�س دوما االحرتام".



أعرب المتعاملون االقتصاديون من البلدين عن 
رغبتهم في تعزيز الشراكة والتعاون في مجاالت 

حيوية و خالقة للثروة و فرص العمل خالل 
منتدى اعمال جزائري-سعودي نظم على مستوى 

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وبالمناسبة, دعا رئيس الغرفة, الطيب شباب, 
المستثمرين السعوديين الى استغالل الفرص 
المتاحة لتكثيف التعاون التجاري مع الجزائر 

خاصة في ظل مشروع قانون االستثمار الجديد, 
الذي سيدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان 

عليه.
كما أبرز شباب اهمية بحث الفرص االستثمارية 

التي توفرها الجزائر في مختلف القطاعات 
خاصة و ان قانون االستثمار الجديد سيعطي 

"دفعا قويا للحركية االقتصادية و تنويعها و يمنح 
مزايا و تحفيزات لالستثمار االجنبي خاصة من 

خالل تبسيط اإلجراءات االستثمارية".
وأضاف بان الجزائر توفر مزايا استثمارية 

تنافسية تجعلها محل انظار المستثمرين االجانب 
لتوظيف رؤوس اموالهم و تنويع أنشطتهم 

االنتاجية, معتبرا أن تنظيم هذا المنتدى يهدف 
أساسا الى بحث فرص التعاون الثنائي من أجل 

انشاء شراكة حقيقية مستدامة لمواجهة التحديات 
االقتصادية المستقبلية.

وأكد أن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة 
ستعمل على تهيئة و توفير كل المعلومات و 

المعطيات التي من شأنها تشجيع عملية التصدير 
و االستيراد و مختلف المعامالت التجارية ما بين 

المتعاملين الجزائريين و االجانب.
من جانبه, رحب رئيس الوفد السعودي, زايد 

االسمري، بجهود الجزائر في دفع عجلة الحركة 
االقتصادية و هو ما سيحمل  "اثرا ايجابيا للرفع 

من حجم المبادالت التجارية ما بين البلدين".
وفي مجال االستثمار, اشار الى انه سيتم العمل 

سويا لرفع حجم االستثمار" كما و نوعا" في شتى 
المجاالت بالنظر لالمكانيات التي يتوفر عليها 
البلدين, معتبرا ان تنظيم هذا المنتدى سيمكن 

المتعاملين االقتصاديين من البلدين بتبادل اآلراء 
ووجهات النظر حول امكانية االستثمار في 

الميادين الخالقة للقيمة المضافة و فرص العمل.
وفي كلمة له بالمناسبة, أشار ممثل قطاع 

االعمال السعودي, ناصر الغيالن, الى وجود 
"تكامل قوي" بين الجزائر و السعودية, ما 
يستدعي -حسبه- تضافر المزيد من الجهود 

من اجل تكثيف و تنويع الفرص االستثمارية، 
كما دعا المتعاملين االقتصاديين من البلدين  

الى تعزيز التعاون في مجاالت ذات صلة 
بالخدمات اللوجستية و الزراعة و الصناعة 

الغذائية و العقار والسياحة و الذكاء الصناعي و 
االلكترونيك.

كما تم خالل هذا اللقاء تقديم عرض لمناخ 
االعمال بالجزائر من طرف الوكالة الوطنية 

لتطوير االستثمار, اين تم ابراز اهم القطاعات 
التي تسعى الجزائر لتطويرها على غرار 

الصناعة والطاقات المتجددة و تكنولوجيات 
االعالم و االتصال و السياحة و الصناعة 

الصيدالنية، كما تم التطرق لقانون االستثمار 
الجديد الذي سيعطي, حسب المشاركين في اللقاء, 

دفعا قويا للجاذبية االقتصادية للجزائر و يسمح 
بتنويع االستثمار المحلي و االجنبي من خالل 

مختلف المزايا و التحفيزيات التي جاء بها.
وتم ايضا بالمناسبة تقديم عرض تعريفي لهيئة 
الصادرات السعودية و مختلف الخدمات التي 
تقدمها خاصة ما يتعلق منها بخدمات التدريب 

االلكتروني و خدمات ترويج الصادرات و تكوين 
المصدرين.

 استقبل كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية، 
ياسين حمادي، ووزير السكن والعمران والمدينة، 

محمد طارق لعريبي، وفدا من رجال األعمال 
القطريين برئاسة رئيس مجلس إدارة الرابطة الشيخ 

فيصل بن قاسم آل ثاني، حسب ما أفاد به بيان لوزارة 
السياحة.

وقد سمح هذا اللقاء, الذي جرى بمقر وزارة السياحة, 
بتقديم عروض شاملة حول فرص االستثمار السياحي 

والفندقي والشراكة في مجال التسيير السياحي 

والمحطات الحموية على مستوى عدة واليات السيما 
واليات الجنوب, حسب البيان.

وأكد نفس المصدر أن هذا اللقاء, الذي حضره سفير 
دولة قطر بالجزائر, كان سانحة لتثمين العالقات 
القوية القائمة بين البلدين حيث "جدد الطرفان في 

الختام عزمهما على تعزيز وتكثيف الجهود بما يسمح 
بترقية عالقات الشراكة والتعاون وتجسيد األهداف 

المشتركة بما يخدم مصالح البلدين".
وأشار البيان إلى أن الوفد القطري قد شرع في 

زيارة عمل إلى الجزائر في إطار مجلس األعمال 
الجزائري-القطري قصد تجسيد شراكات فعلية بين 

البلدين السيما في قطاعي السياحة والصناعة التقليدية 
والسكن والعمران والمدينة تماشيا مع الرؤية الجديدة 

للسلطات العليا للبلدين لخلق شراكة قوية في ظل 
التحديات المشتركة الواعدة خاصة عقب زيارة رئيس 

الجمهورية  عبد المجيد تبون إلى دولة قطر خالل 
فبراير 2022.
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تقوم لجان تفكير متخصصة بالمجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان حاليا بدراسات حول عدد من الملفات الهامة 

التي تهم المجتمع مثل األسرة و الهجرة غير الشرعية 
و تعاطي المخدرات، حسبما ذكر أمس بوهران 

رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان عبد المجيد 
زعالني.

أوضح زعالني خالل لقاء مع ممثلي عدد من 
الجمعيات المحلية، بمركز التسلية العلمية بمدينة 

وهران، أن "لجان تفكير متخصصة تضم خبراء و 
أعضاء من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تقوم 

حاليا بدراسة عدد من الملفات الهامة و على رأسها 
ملف األسرة و القانون المنظم لها و ملف تعاطي 

المخدرات و أثرها على الصحة البدنية و النفسية 
للشباب و ملف الهجرة غير الشرعية ستكلل بتنظيم 

ورشات نقاش تعد توصيات حول الملفات المطروحة 
للنقاش توجه للجهات المعنية".

وأعلن رئيس ذات الهيئة عن "شروع المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان في القيام بمجموعة من 

األنشطة الجوارية و اإلعالمية لتعريف المواطنين 
بحقوقهم األساسية و كيفية الحصول عليها بالطرق 
القانونية"، و يستعد في هذا اإلطار "إلصدار كتاب 

يوم 5 يوليو المقبل بمناسبة عيد االستقالل و الشباب 
يعرف بمجموعة من الحقوق األساسية لإلنسان و 

منها حقوق المرأة المطلقة و حقوق الطفل و غيرها".

واستمع أعضاء وفد المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
خالل اللقاء مع ممثلي الجمعيات المحلية بوهران 
النشغاالت عدد منهم فيما يخص الصعوبات التي 

تعاني منها بعض الفئات االجتماعية الخاصة 
بوهران، مثل حق المريض في عالج مناسب و حق 

األطفال في التربية والتعليم في ظروف مناسبة و حق 
الطلبة في تلقي خدمات اجتماعية مناسبة باإلقامات 

الجامعية. كما طرحت رئيسة إحدى الجمعيات 
فكرة حق السجناء المدانين في جرائم صغيرة في 

االستفادة من اإلدماج االجتماعي عبر بعض األنشطة 
و خاصة الرياضية منها.ووعد عبد المجيد زعالني 

بنقل انشغاالت ممثلي الجمعيات المحلية بوهران إلى 

الجهات المسؤولة قصد التكفل بها وفق القانون.
وكان وفد من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان شرع 
يوم أمس الثالثاء في زيارة عمل لمدينة وهران نظم 
خالل يومها األول يوما دراسيا حول تعزيز حقوق 
اإلنسان من خالل الرياضة و المثل العليا األولمبية 

بمركز البحوث األنتروبولوجية واالجتماعية و 
الثقافية بالتنسيق مع لجنة تنظيم الطبعة 19 أللعاب 

البحر األبيض المتوسط بوهران، كما زار مركز 
األشخاص المسنين )نساء( بحي السالم بمدينة وهران 
قبل أن ينظم لقاءا مع ممثلي الجمعيات المحلية اليوم 

األربعاء اختتمها بزيارة إلذاعة وهران الجهوية.
ر. ن

الأدوية اجلني�سة تغطي ن�سبة 
كبرية من ال�سوق املحلية

أكد الدكتور محمد شفيق موزالي مسؤول بإحدى المخابر المنتجة 
لألدوية محليا أن األدوية الجنيسة تغطي نسبة كبيرة من احتياجات 

السوق الوطنية
مما ساهم في التخفيض من فاتورة االستيراد لهذه المادة الحيوية 

وتوفيرها لجميع المواطنين بأسعار مقبولة.
واعتبر ذات المسؤول خالل لقاء حول انتاج واستعمال األدوية الجنيسة 

لعالج مختلف األمراض المنتشرة بالمجتمع أن نسبة استعمال هذه 
األدوية في العالج كبيرة قد تبلغ 70 بالمائة مما ساهم في التقليص 
من فاتورة االستيراد وضمان توفير هذه المادة داخل الوطن معتبرا 

الجزائر "رائدة في هذا المجال بفضل القرارات التي اتخذتها السلطات 
العمومية".

وثمن ذات المتحدث في هذا السياق اإلستراتيجية التي تبنتها الجزائر 
من أجل تطوير الصناعة الصيدالنية المحلية خاصة في مجال األدوية 

الجنيسة قصد توفيرها بأسعار معقولة للمواطنين وتقليص فاتورة 
االستيراد مذكرا بالقرار السيادي األول لسنة 1997 والذي يجبر 

الشركات متعددة الجنسيات باالستثمار بالجزائر مرورا بوضع عدة 
قوانين منظمة لهذه الصناعة الفتية، وإلى غاية 2008 باتخاذ قرار منع 

استيراد 800 دواء من الخارج يتم تصنيعه محليا .
وأوضح الدكتور موزالي األهمية التي توليها السلطات العمومية لهذه 
الصناعة الفتية التي تتصدر مختلف أنواع الصناعة بالجزائر بفضل 

جودتها وفعاليتها واصفا هذه اإلرادة السياسية ب"الشجاعة".
وعرض في سياق آخر مسار انتاج أي نوع من األدوية ابتداء من 

اختراعه والى غاية نزول براءته إلى المجال العام مرورا بالمعادلة 
العالجية والمعادلة البيولوجية والتجارب السريرية لمقارنة فعالية 

األدوية الجنيسة باألصلية وصوال إلى األعراض الجانبية لهذه 
االصناف.

كما يخضع الملف التقني واإلداري لتصنيع األدوية بالجزائر إلى 
"إجراءات صارمة" مما يجعل من األدوية الجنيسة المصنعة محليا 

"أدوية ذات جودة تستجيب لكل المعايير التي وضعتها المنظمة العالمية 
للصحة والمخابر العالمية"، يضيف ذات المتحدث.

وذكر من جانب آخر بالدور الذي لعبته مخابر اإلنتاج المحلي "الكندي" 
التي تعمل في إطار الشراكة بين الجزائر واألردن والتي اثبتت وجودها 
كرائد في الميدان منذ انشائها في سنة 1989، مشيرا إلى األصناف التي 

تنتجها هذه المخابر محليا سيما تلك الموجهة لعالج األمراض المزمنة 
والسرطان إلى جانب الشروع في االستثمار في انتاج األدوية المنبثقة 

عن البيوتكنولوجيا.
وعرضت من جانبها األستاذة المساعدة بكلية الصيدلة أشواق غراب 

مختلف تقنيات ومراحل وأهمية األدوية المنبثقة عن التكنولوجيات 
الحديثة والتي اليمكنها، حسبها، أن تعوض األدوية الجنيسة ولكنها 

تلعب "دورا هاما" في تطوير العالج  مستقبال.
 ع.ط

 النائب فيط�س ي�ستقبل

 م�ساعدة وزير خارجية اأملانيا

  ا�ستعرا�ض �سبل توطيد
 العالقات بني اجلزائر واأملانيا

استعرض نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فيطس بن لكحل، مع 
مساعدة وزير خارجية ألمانيا، كاتيا كيول، واقع العالقات الثنائية بين 

البلدين وسبل توطيدها، حسب ما أفاد به، اليوم األربعاء، بيان للمجلس. 
وأوضح المصدر ذاته، أن " فيطس استعرض مع كيول واقع العالقات 

الثنائية التي تتزامن زيارتها مع االحتفال بالذكرى الستين لالستقالل 
الجزائر وإلقامة عالقات دبلوماسية بين البلدين.«

وبالمناسبة، تطرق الطرفان إلى "سبل توطيد أواصر الصداقة والشراكة 
بين البلدين في مختلف مجاالت التعاون، حيث أكد نائب رئيس المجلس، 

في هذا السياق، ضرورة تعزير العالقات البرلمانية بين البلدين وتبادل 
الزيارات والخبرات، خاصة بعد تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية 

-األلمانية«، كما أوضح فيطس أن "الجزائر تسعى لخلق مناخ اقتصادي 
محفز لالستثمار يجسده حاليا مناقشة مشروعي قانوني المناطق الحرة 

واالستثمار"، مبرزا أن هذين النصين "سيفتحان آفاقا جديدة لترقية 
االستثمار تحقيقا لمسعى رئيس الجمهورية بجعل سنة 2022 سنة 
اقتصادية بامتياز.«وأعرب فيطس، في نفس الوقت، عن أمله في 

"زيادة حجم التبادالت التجارية بين البلدين وترقية االستثمار األلماني 
وتفعيل اللجنة االقتصادية المشتركة الجزائرية -األلمانية.«

من جهتها، نوهت كيول بـ "عمق واستقرار العالقات ومستوى التعاون 
بين البلدين"، مؤكدة أن القرب الجغرافي بين البلدين "يفرض تقوية 

هذه العالقات وتوطيدها«، كما أعربت في ذات اإلطار عن "سعادتها 
بإمضاء اتفاقية التبادل العلمي والثقافي بين البلدين، وعبرت عن 

ارتياحها لالهتمام بتعليم اللغة األلمانية"، مضيفة أن بالدها "ستعمل 
على توسيع عالقتها مع الجزائر في مجال الطاقة وباألخص في 

الطاقات المجددة".
ر.ن

ف. م

يف ظل التحفيزات التي مينحها م�سروع قانون الإ�ستثمار اجلديد

 اتفـــاق "جزائـــري �سعودي" 
على تكثيـــف التعــــــاون

جرى، اأم�س، اتفاق على تكثيف التعاون وال�ستثمار يف خمتلف املجالت ذات القيمة امل�سافة بني املتعاملني 

القت�ساديني اجلزائريني و نظرائهم من اململكة العربية ال�سعودية،  خا�سة يف ظل م�سروع قانون ال�ستثمار 

اجلديد الذي حمل يف طياته حتفيزات ومزايا لت�سجيع ال�ستثمار املحلي والجنبي باجلزائر.
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املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان:

 جلان تفكري حول ملفات الأ�سرة والهجرة غري ال�سرعية

خالل ا�ستقبالهما من طرف وزيرا ال�سياحة وال�سكن

رجال اأعمال قطريون يطلعون على فر�ض ال�ستثمار ال�سياحي والفندقي يف اجلزائر



وتميز اليوم الرابع المتحان شهادة البكالوريا بعدم 
خروج  المواضيع المطروحة في مادة التاريخ 
والجغرافيا عن المقرر الدراسي وعن ما درسه 
التالميذ في اقسامهم، وكانت األسئلة المطروحة 
سهلة لغالبية الشعب ، على غرار  شعبة اداب و 

فلسفة التي تعتبر ) مادة اساسية ( وسهلة ايضا لبقية 
الشعب. وعرف اليوم اجتياز بعض المترشحين في 
مادة االمازيغية وهي ليست اساسية في كل الشعب 

ومعاملها 02، في انتظار انتهاء اليوم االمتحان 
رسميا ليودع ازيد من 700الف مترشح امتحانات 

دورة جوان . 2022
وينتظر أن يواصل اليوم تالميذ خمس شعب 

امتحاناتهم في امتحان اللغة األجنبية الثالثة 
)األلمانية، اإلسبانية أو االيطالية( بالنسبة لتالميذ 
شعبة لغات أجنبية وهو آخر امتحان لهذه الشعبة، 
وفي مادة العلوم الفيزيائية بالنسبة لشعبتي العلوم 
التجريبية، شعبة الرياضيات وتقني رياضي وفي 

مادة اإلقتصاد والمناجمت لشعبة تسيير واقتصاد. 
على يتكون مادة الفلسفة آخر امتحان للشعب 

األربعة المتبقية خالل الفترة المسائية.
وسجلت امتحانات شهادة البكالوريا تواصل حاالت 

الغش عبر مختلف واليات الوطن، عبر مختلف 
الوسائل الحديثة والتقليدية، حيث بوالية معسكر 

تم ضبط 9 تالميذ بحوزتهم قصاصات للغش، في 
ظل تسجيل بهذه الوالية ارتفاع معدل الغيابات 

وسط التالميذ األحرار وحتى النظاميين.وفي هذا 
السياق، أدانت محكمة أم البواقي, المتهم )ج.هـ.خ( 

المتورط في نشر موضوع مادة العلوم اإلسالمية 
الموجه لطلبة شعبة بكالوريا تسيير واقتصاد بسنة 

حبس نافذة مع األمر بإيداعه الحبس بالجلسة, ، 
كما أمرت محكمة أدرار  بعامين نافذين في حق 

المدعو )س.ف( المتهم بجنحة نشر وتسريب أجوبة 
االمتحانات النهائية لشهادة التعليم الثانوي مع غرامة 

مالية بقيمة 200.000 دينار.

كما أصدرت محكمة الجلفة حكما يقضي بإيداع 
متهمين اثنين الحبس في قضيتين تتعلقان بالمساس 
بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا، وتم ادانتهما ، 
بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف 
دينار جزائري وبـ 18 شهرا حبسا نافذا وتسليط 

غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري.  كما 
أدانت محكمة الشلف شخصا قام بنشر موضوع 

مادة اللغة العربية المتحان شهادة البكالوريا على 
مجموعة إلكترونية يسيرها على موقع "فايسبوك" 
بسنة حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر بـ 100.000 

دج, حسبما علم االثنين الماضي لدى ذات الجهة 
القضائية.يجدر االشارة، إلى أن حاالت الغش 

انتشرت بقوة خالل امتحانات البكالوريا في دورة 
2022 في العديد من واليات الوطن على غرار 

ايضا خنشلة والواد وقسنطينة وتيسمسيلت وتبسة، 
حيث تم التصدي لها بقوة من قبل االجهزة االمنية 

بالتعاون مع قطاع التربية الوطنية.

وقع الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمان 

مر�سوم تنفيذي 22-208 موؤرخ يف 05 جوان 

2022 يحدد نظام الدرا�سات والتكوين 
للح�سول على �سهادات التعليم العايل.

مرمي عثماين

وجاء هذا وفق ما حملته الجريدة الرسمية في عددها 
29 لسنة 2022، حيث أن المرسوم التنفيذي رقم 

22/208 متعلق بنظام الدراسات والتكوين للحصول 
على شهادات التعليم العالي تم فيه إلغاء كل 

النصوص التنظيمية المخالفة له، السيما المرسوم 
التنفيذي رقم 08/265 المتعلق بنظام الدراسات 

للحصول على شهادة ليسانس والماستر والدكتوراه.
ومن خالل المرسوم التنفيذي الجديد فإنه أصبحت 

الدراسة في الطور الثاني للحصول على شهادة 
الماستر بمسابقة المادة 15، وإلغاء نظام دكتوراه 

في العلوم –حسب -تحليل للباحث في قطاع التعليم 
العالي بن عمرة عبد الرزاق فان طلبة دكتوراه 
علوم المسجلين حاليا في المدة القانونية وبشكل 

منتظم يناقشون ويحصلون على شهادة دكتوراه في 
العلوم، كما يمكنهم التسجيل في دكتوراه طور ثالث 

في انتظار صدور قرار وزاري، أما من تجاوز 
المدة القانونية سيتحصل على دكتوراه طور ثالث 

نظام ل م د افشل نظام.
وأوضح بن عمرة عبد الرزاق، أن حملة الماجستير 

غير مسجلين في دكتوراه علوم، مضطرون الى 
التسجيل في دكتوراه طور ثالث عبر تسجيل مباشر 
حيث أنهم معفون من المسابقة وهذا لمن لديه تقدير 

حسن جدا ونفس الشيئ لمن هو مسجل في التكوين 
ما بعد التدرج المتخصص. كما أشار المتحدث، 

أنه تم الحفاظ على شهادات العلوم الكلية من النظام 
السابق كما تم اعادة ارجاع شهادة مهندس دولة، 

موضحا انه بالنسبة لجديد نظام ل م د، ان شهادة  
ليسانس بقيت  نفسها كما هي حرفيا، ونفس الشيء 

بالنسبة للماستر والدكتوراه كذلك نفسها، حيث تم 
ترسيم المسابقة الكتابية كما هي حاليا.

هذه شروط "االلتحاق" بالماستر
هذا وجاء في المرسوم التنفيذي أنه  ينظم التكوين 
في الطورين األول والثاني للحصول على شهادة 

الليسانس وشهادة الماستر في سداسيات وفق 
نمط التكوين الحضوري، ويسمح االلتحاق بها 

للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم 
الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها وتحدد 
مدة التكوين للحصول على شهادة الليسانس بـ 3 

سنوات أي 6 سداسيات. ويجب أن تخصص خالل 
السنة االخيرة من الدراسة في الطور األول وحدة 

تعليمية إلعداد مذكرة نهاية الدراسة او تقدمي تقرير 
عن تربص او انجاز عرض موضوعاتي ذي صلة 

بالتكوين. ويسلم شهادة الليسانس الوزير المكلف 
بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجموع شروط 

التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين 
المتتبع واثبتوا اكتساب  180 رصيدا المطلوبة ، أي 

30 رصيدا في كل سداسي.
ويسمح للمترشحين الحائزين شهادة الليسانس أو 

شهادة أجنبية معترف بمعادلتها بااللتحاق بالتكوين 
العالي في الطور الثاني ويتم االلتحاق بها عن 

طريق مسابقة على اساس الشهادة او االختبارات 
في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، على أن 
تحدد مدة التكوين للحصول على شهادة الماستر 

بسنتين أي 4 سداسيات. ويسمح بااللتحاق بالتكوين 
العالي في المدارس العليا التي ال تضمن التكوين في 

الهندسة والهندسة المعمارية للمترشحين الحائزين 
شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية 

معترف بمعادلتها.
ويتم التكوين في هذه المدارس العليا في شكل 
مسار موحد ومتتابع يتضمن تكوينا قاعدي و 

تكوينا متخصصا ويتوج بشهادة الماستر، وتحدد 
مدة التكوين للحصول على شهادة الماستر بخمس 

سنوات أي 10 سداسيات، ويسمح للمترشحين 
الحائزين شهادات جامعية في التدرج لاللتحاق 

بالطور الثاني الذي تضمنه بعض المدارس العليا.
وشدد المرسوم على أنه تتضمن الدراسة للحصول 

على شهادة الماستر خالل السنة االخيرة من 
الدراسة تخصيص وحدة تعليمية على األقل إلعداد 

مذكرة نهاية الدراسة أو لتقديم تقرير عن تربص 
ذي صلة بالتكوين، ويسلك شهادة الماستر الوزير 

المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجموع 
شروط التمدرس والتدرج البيداغوجيين في مسار 

التكوين المتتبع، كما يجب أن يثبت طلبة مؤسسات 
التعليم العالي دون المدارس العليا اكتساب 120 

رصيدا المطلوبة أي 30 رصيدا في كل سداسي، 
كما يجب أن يثبت طلبة المدارس العليا اكتساب 

180 رصيدا المطلوبة خالل التكوين المتخصص 
أي 30 رصيدا في كل سداسي.

مرمي عثماين

 وزارة التعليم العايل تفرج 

عن ال�سروط واآخر الآجال

"جتديد" املنح الدرا�سيــة 
بدايــــــــــــة  باخلــــارج 

املقبــــــل الإثنيــــــن   من 
اأفرجت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 

عن موعد انطالق عملية جتديد املنح 

الدرا�سية باخلارج واملتعلقة بالطلبة الذين 

يتابعون تكوينا اإقاميا، واأكدت اأنه �ستنطلق 

بداية 20 جوان اإىل غاية 15 اأوت 2022 عرب 

من�سة رقمية خم�س�سة للعملية.

مرمي عثماين

وجاء هذا في ارسالية   لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
أين حددت فيه شروط وكيفيات االستفادة من المنحة بالنسبة 
للطلبة الذين يتابعون تكوينا إقاميا بالخارج في إطار السنة 

الجامعية 2022-2023, مؤكدة أن عملية التجديد تتم من قبل 
مصالحها، إضافة إلى خبراء اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين 

المستوى بالخارج.
وأوضحت  الوزارة  في االرسالية التي وجهت إلى رؤساء 

الندوات الجهوية للجامعات، أن عملية التجديد التي عبر ثالثة 
مراحل, تتمثل في إيداع وثائق التجديد عبر منصات رقمية 
موزعة حسب التخصصات العلمية, ليتم عقب ذلك إجراء 

عملية تقييم علمي للبحث من قبل الخبراء وبعدها تمنح مصالح 
وزراتي التعليم العالي والشؤون الخارجية والجالية الوطنية 

بالخارج وثائق التجديد بالنسبة للممنوحين الذين تحصلوا على 
موافقة لجنة الخبراء.

وأوضح ذات المصدر  بخصوص تمديد المنح، أن هذه 
الطلبات "ال تقبل" وإزاء ذلك, دعت الوصاية الممنوحين إلى 

"اتخاذ كل التدابير من أجل إنهاء التكوين خالل الفترة القانونية 
المحددة مسبقا.« وشددت وزارة التعليم العالي في االخير أنه 
"ال يسمح بإعادة السنة الجامعية وكل رسوب يؤدي تلقائيا إلى 

تعليق المنحة", مذكرة بالشروط المتعلقة بالعودة وذلك بعد 
نهاية التكوين.

 ح�سب درا�سة اأجراها جممع

 فندقة �سياحة حمامات معدنية

مليـــــــــــار دولر   3.5 
 �سرفـــــهااجلزائريـــــون 

على ال�سياحة قبل اجلائحـــة 
كشف مساعد الرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة 

حمامات معدنية طارق الصغير عن قيمة ما أنفقه الجزائريون 
من أجل عطلهم وتنقالتهم داخل الوطن و خارجه، والمقدرة 
بـ 3.5 مليار دوالر سنويا حسب دراسة أجراها المجمع سنة 

  2019.
وفي تصريحات لإلذاعة الوطنية أكد مساعد الرئيس المدير 

العام لمجمع فندقة سياحة حمامات معدنية، طارق الصغير أن 
الجزائريين ينفقون  3.5 مليار دوالر سنويا من أجل عطلهم و 
تنقالتهم، مشيرا باألرقام إلى عدد زوار الجزائر المقدر عددهم 
2.4 مليون زائر سنويا، من بينهم 1.3 مليون من دولة تونس 

ألسباب تجارية، في حين يخرج من الجزائر 5.73  مليون 
سائح من بينهم 2.8 يتوجهون إلى تونس التي تساهم الجزائر- 

حسبه ب 70 بالمائة من مداخيل سياحتها.     
وفي هذا الشأن، شدد الصغير على ضرورة قلب المعادلة، 

عمال بتعليمات وتوجيهات السلطات العليا للبالد بإيجاد سبل 
كفيلة الستقطاب هذا العدد الهائل من السياح نحو الوجهة 

المحلية. وبالحديث عن استكمال اإلجراءات الستقبال 
المصطافين خالل الموسم أعرب المتحدث عن تفاؤله بهذا 
الموسم الذي يأتي بعد سنتين من األزمة الصحية التي مر 

بها العالم، متوقعا عودة النشاط العادي للمؤسسة خاصة بعد 
اإلقبال الواسع على خدمات مؤسسات المجمع بمختلف أنواعها 

كالسياحة الساحلية والجبلية والحموية. 
وفي معرض حديثه نوه المتحدث بالقول :" إن قدرات الجزائر 

ال تقارن مع قدرات المحيط المباشر بحكم تموقع الجزائر 
في منطقة حوض المتوسط التي تعد من الوجهات السياحية 
المفضلة لدى 70 بالمائة من سياح العالم، وبالتالي -يضيف 

المتحدث - السياحة الجزائرية تعيش وسط سوق سياحية 
ناضجة  مما يفسر التنافسية الشرسة في األسعار التي تستلزم 
علينا تسطير رؤية وأهداف واضحة على المديين المتوسط و 
البعيد". وأرجع المتحدث ذاته ارتفاع أسعار العروض أو ما 

أسماه عدم تنافسية األسعار إلى حرص المسؤولين على الحفاظ 
على التوازن المالي للمؤسسة العمومية. 

وقصد النهوض بالسياحة الداخلية وترقيتها أوضح المتحدث، 
إن المجمع وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع أفاق 2030 

ترتكز على أربعة محاور رئيسىة تتعلق بإعادة تأهيل وتجهيز 
مؤسسات المجمع عبر الوطن ورقمنته الكاملة، إلى جانب 

وتكوين وتطوير مهارات المورد البشري. وأشار المتحدث 
إلى االنتهاء من إعادة تأهيل 31 مؤسسة منها  مركب التداوي 
بمياه البحر سيدي فرج بالعاصمة، وفندق الزيانيين بتلمسان، 
واألندلسيات بوهران في انتظار تأهيل وتجديد فنادق أخرى 

على غرار فندق الجزائر بالعاصمة.
�ش. زمو�ش
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الغ�ش وت�سريب املوا�سيع "حا�سران" والعدالة ت�سرب بيد من حديد

التاريخ واجلغرافيا تفرح تالميذ "الباك" 
والأدبيون ينهون المتحانات

ودع اأم�ش، تالميذ الآداب والفل�سفة نهائيا امتحانات �سهادة البكالوريا لدورة 2022 يف اأجواء �سارة، بعد تعوي�ش "نك�سة" 

مادة الفل�سلفة، بالنظر ل�سهولة موا�سيع مادة التاريخ واجلغرافيا والتي ا�ستح�سنها تالميذ باقي ال�سعب الخرى.

مر�سوم تنفيذي يحدد نظام الدرا�سات والتكوين للح�سول على �سهادات التعليم العايل

اللتحاق باملا�سرت �سيكون مب�سابقة على اأ�سا�س ال�سهادة



وعشية اليوم العالمي لمكافحة التصحر 
والجفاف المصادف للـ17 جوان من كل سنة 

يعود الحديث عن خطورة الظاهرتين على 
الجزائر حيث بات التصحر والجفاف في 

المرتبة الرابعة ضمن عشر مخاطر طبيعية 
كبرى تهدد الجزائر في مقدمتها الزالزل 
الفيضانات والحرائق، ويعّرف التصحر 
أنه ليس الزحف الطبيعي للصحراء وال 

تنقل الكثبان الرملية فقط بل  هو » تدهور 
األراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة 

وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة، بما في 
ذلك التغيرات المناخية واألنشطة البشرية وهو 

ما نجر عنه مشاكل اقتصادية وبيئية عديدة.
تهديد لألمن الغذائي

وفي الجزائر يهدد التصحر األمن الغذائي 
بشكل مباشر فنتيجة لهذه الظاهرة الطبيعية 
الخطيرة تتراجع الطاقة اإلنتاجية لعدد كبير 
من المساحات الزراعية وعلى سبيل المثال 

والية تبسة التي تعتبر من الواليات الفالحية 
بامتياز غير ان إحصائيات رسمية، تؤكد 

أن ظاهرة التصحر في هذه الوالية  تسببت 
في فقدان حوالي 40 بالمائة من المساحات 
الصالحة للزراعة وهو ما تسبب في تذبذب 

في اإلنتاج الفالحي بهذه األخيرة وتراجع في 
انتاج العديد من المحاصيل التي باتت الوالية 

تستقدمها من باقي واليات الوطن وهو ما 
ينطبق على باقي الواليات المهددة بظاهرة 
التصحر وتدهور األراضي ما يؤثر على 

االمن الغذائي للجزائر ككل.
السد األخضر... هل سيكون المنقذ؟
وبسبب مخاوف من تحول ظاهرة التصحر 

لمهدد حقيقي لألمن الغذائي والموارد 
الفالحية فأن الحكومة تحاول إيجاد الحلول 

التي تحد من تفاقم الظاهرة حيث جاء إعادة 
بعث مشروع السد األخضر كبداية لسلسة 

اإلجراءات المتبعة في هذا الشأن أين يرتقب 
أن ينطلق مشروع إعادة بعث برنامج السد 
األخضر عبر 13 والية بمناطق السهوب 

والهضاب العليا بداية من العام المقبل،  ويمس 
البرنامج مساحة تقدر بـ4,7 مليون هكتار 

على طول يفوق 1500 كلم من الشرق إلى 
الغرب، ممثلة لشريط السد األخضر، منقسمة 
على األنواع المختلفة لألراضي منها الرعوية 

والفالحية والغابية، وسيكون لكل نوع من 
هذه األراضي برنامجا خاصا، بالتنسيق مع 

كل الفاعلين المهتمين بهذا المشروع، بما فيهم 
المستثمرون الخواص لخلق مؤسسات مصغرة 

وتوفير مناصب شغل خضراء للشباب.
 وتعمل المديرية العامة للغابات مع مختلف 

الشركاء ضمن هذا البرنامج على إعادة تأهيل 
أكثر من مليون هكتار من المساحة الرعوية، 

و200 ألف هكتار من المناطق الحراجية، 
ومساحات أخرى تمسها عملية إعادة التأهيل 

في إطار برنامج استصالح األراضي الفالحية 
ضمن عقود االمتياز الممنوحة للفالحين. 

وتشمل النظرة الجديدة للسد األخضر التي 
بادرت بها السلطات المركزية للبالد أيضا 
عمليات أخرى تخص الساكنة متعلقة بفتح 

المسالك، وإنجاز السكنات الريفية واستخدام 
الطاقة الشمسية، وغيرها من العمليات 

التي يتضمنها المشروع الذي سيتم تجسيده 
بإشراك جميع الفاعلين بما في ذلك المجتمع 

المدني والمرأة الريفية والشباب والمستثمرين 
الخواص والفالحين والمربين. 

في حين  يجري التحضير حاليا إلعداد 
دراسة تمس جميع واليات الوطن من أجل 
وضع خريطة  للتعرف على نسبة التصحر 
في الجزائر والوقوف على العامل اإليجابي 

للبرامج المختلفة التي قام بها القطاع في مجال 
مكافحة التصحر، والعمل ضمن هذه الدراسة 
على إعداد خطة عمل للسنوات المقبلة، علما 

أن نتائج دراسة سابقة تم إعدادها سنة 2016 
مست 12 والية سهبية، أبانت أن حوالي 

17 بالمائة من  مساحة السهوب حساسة ضد 
التصحر، ما يمثل مساحة تفوق 7 ماليين 
هكتار من الواليات السهبية التي شملتها 

الدراسة.
شلغوم: الحرائق تفاقم من 

الظاهرتين وهكذا يمكن مواجهة 
المخاطر الناجمة

ويؤكد رئيس نادي المخاطر الكبرى عبد 
الكريم شلغوم أن هذه ظاهرة التصحر باتت 

من المخاطر الكبرى، وال يمكن أن تكون 
مكافحتها إال باتحاد كل الفاعلين و تعزيز 

آليات التنسيق بين جميع القطاعات المعنية 
من خالل االستخدام الرشيد لجميع الموارد 
المتاحة، مشيرا أن أسباب عديدة جعلت من 

الظاهرة تهديدا حقيقيا للجزائر منها التغيرات 
المناخية خاصة في المناطق الجافة وشبه 

الجافة وأيضا  الحرائق والتي ارتفع معدلها 
بشكل كبير السنوات األخيرة تعتبر من أسباب 
تدهور المساحات الفالحية والتصحر، حسب 
شلغوم الذي أشار أن االحصائيات الرسمية 

تؤكد أن الحرائق تتسبب في إتالف ما معدله 
30 ألف هكتار من المساحات الغابية سنويا 
في الجزائر، ناهيك عن األضرار المدمرة 

التي تسببها للبيئة والتوازن اإليكولوجي وهو 
ما يجعل  من الضروري وضع استراتيجية 

تشمل مكافحة المخاطر الكبير المرتبطة 
ببعضها على غرار الحرائق التصحر 

والجفاف مشيرا ان هذه المخاطر ترتبط 
ببعضها ارتباطا وثيقا وكل واحدة منها تعتبر 

مدمرة للطبيعة ولالقتصاد ومصدر للفقر 
وتهديد لألمن الغذائي.

استراتيجية محكمة اعتمدتها الحكومة 
لضمان لألمن المائي

بالمقابل تشهد الجزائر، منذ سنوات، حالة 
جفاف مقلقة بسبب التغيرات المناخية، وهو ما 

جعل االمن المائي الوطني في خطر وعجل 
باتخاذ إجراءات طارئة على اعلى مستوى 
من أجل تعزيز الموارد المائية أكثر ورفع 
نسبة االعتماد على تحلية مياه البحر بصفة 
متزايدة على المدى المتوسط والبعيد قصد 

التخلص السنوات المقبلة من شبح الجفاف، 
وترتبط ظاهرة الجفاف في الجزائر بتراجع 
التساقطات المطرية السنوات األخيرة حيث 
تشير إحصائيات رسمية من وزارة الموارد 
المائية أن ِنَسب التساقطات المطرية بلغت 

خالل السنوات األخيرة بين 40 و50 بالمئة 
مقارنة بالمعدالت السنوية الماضية، خصوصا 

في الجهتين الوسطى والغربية للبالد.
 وأوضحت الوزارة أن نقص وشح األمطار 

بفعل التغيرات المناخية أثّر بشكل كبير 
على تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، 

وقد برزت آثارها جليا السنتين الماضيتين 
عندما تم تسجيل أزمات مياه في العديد من 
واليات الوطن غير أن الحكومة وبتعليمات 
من رئيس الجمهورية تحاول تدارك الوضع 
بإعداد  استراتيجية وطنية تعتمد على تحلية 

مياه البحر، بإنجاز محطات كبرى لتحلية مياه 
البحر بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميا، 
على مرحلتين )2024-2022 و-2025

.)2030
 وتتضمن هذه االستراتيجية أيضا مسألة 

تأمين المياه، عبر تحلية مياه البحر وترشيد 
االستهالك وتصفية المياه المستعملة وتوظيفها 
في الّري الفالحي. في حين يري الخبراء انه 
من الضروري على الحكومة أيضا لمواجهة 

شبح الجفاف وضمان االمن المائي بذل 
مجهودات إضافية لتشييد مزيد من السدود 

بمختلف مناطق البالد، خصوصا في المناطق 
الشرقية التي يشهد بعضها تساقط أكثر من 
1400 ملم من األمطار مع العلم أّن قطاع 
الفالحة لوحده يستهلك نحو 60 بالمئة من 

الموارد المائية، ما يتطلب استغالال جّديا لمياه 
التساقطات المطرية عبر توفير الوعاء لها 

والذي يتمثل في السدود.

�ش.زمو�ش

دعا احلجاج اجلزائريني للتعاون مع املر�شدين 

وال�شلطات ال�شعودية، بلمهدي:

كل الظروف هيئاأت لإجناح مو�سم احلج 
قال وزير الشؤون الدينية واألوقاف، يوسف بلمهدي، أمس، إن رحالت 
الحجاج مستمرة إلى غاية 4 جويلية، مشيرا إلى أن السعودية هيّأت كل 

الظروف من أجل إنجاح الشعيرة لهذا الموسم وهو ما جعله يدعو الحجاج 
الجزائريين للتعاون مع المشردين والسلطات في الحج من أجل إنجاح هذا 

الموسم.
وأكد بلمهدي، على هامش انطالق أول رحلة للحجاج أمس  أن مصالح 

القطاع انسجمت مع كل الشروط التي وضعتها السعودية تحسبا ألداء الحج 
في ظل الجائحة. مضيفا أن الجزائريين أتموا كل اإلجراءات ليكونوا أحسن 
سفراء لتمثيل بلدهم. موضحا أن الكثير من الناس حرموا من أداء فريضة 

الحج بسبب كورونا. كما قال  الوزير، أن »مؤشر العمرة هذه السنة 
أعطانا دافعا مشجعا على أننا سننجح في موسم حج هذه السنة«.

 ودعا بلمهدي الحجاج إلى تمثيل الجزائر »أحسن تمثيل« خالل تواجدهم 
بالبقاع المقدسة, منوها »بالجهود المبذولة من قبل السلطات العليا للبالد من 

أجل تذليل الصعاب أمام ضيوف الرحمان خالل هذا الموسم االستثنائي, 
بسبب األوضاع الخاصة التي فرضتها جائحة كورونا  كما دعا الوزير 

الحجاج إلى »االلتزام بكل التعليمات والتوصيات التي تقدم لهم, سواء من 
قبل السلطات السعودية أو أعضاء البعثة, بخصوص المسارات والمسالك 

والمزارات و ال سيما تلك المتعلقة بالجانب الصحي«. وقال الوزير أن 
»كل القطاعات المعنية بتنظيم حج 1443هـ, عملت و في وقت قياسي, 

على توحيد وتنسيق جهودها لتوفير كل سبل إنجاح بعثة الحج الجزائرية, 
والتي كانت, و طيلة سنوات, من ضمن أفضل البعثات إلى البقاع 

المقدسة بشهادة من السلطات السعودية«. وأضاف بلمهدي: »حرص 
رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وتوصياته على توفير أفضل 

مرافقة لحجاجنا هو أكبر دليل على المكانة الهامة التي يحظى بها ضيوف 
الرحمان, وستتواصل كل الجهود لخدمتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن 
في أحسن الظروف«. كما دعا وزير الشؤون الدينية و األوقاف، يوسف 

بلمهدي، الحجاج إلى تجنب العراك والجدال أثناء تأدية المناسك.
 كما أشار بلمهدي، إلى التفرغ للعبادة والصلوات بعيدا عن كل ما يعكر 

صفو الحج. في حين، أوضح وزير الشؤون الدينية، أن الحجاج تلقوا الدعم 
والتوجيهات من قبل العلماء والفقهاء. وهذا من أجل المحافظة، على النفس 
والحياة البدنية والصحية ألن األخيرة تمكن من أداء مناسك بشكل صحيح. 

كما طالب يوسف بلمهدي، الحجاج بااللتفاف حول المرشدين، والتعاون 
معهم ومع السلطات من أجل إنجاح موسم الحج والحفاظ على أمن البلد 

المستقبل. لإلشارة فقد غادر أول فوج للحجاج الجزائريين, صبيحة أمس 
من مطار هواري بومدين الدولي, بالجزائر العاصمة, باتجاه البقاع المقدسة  

ألداء مناسك الحج لموسم 2022م/1443هـ.
 وكان في توديع هذا الفوج الذي يضم 57 حاجا وحاجة, إضافة إلى عدد 
من أعضاء البعثة الوطنية للحج, كل من وزير الشؤون الدينية واألوقاف, 

يوسف بلمهدي, وزير النقل عبد هللا منجي, وزير الصحة, عبد الرحمن بن 
بوزيد, وكذا المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة, أحمد سليماني, 
المدير العام للحماية المدنية,  بوعالم بوغالف, وسفير المملكة العربية 

السعودية بالجزائر, عبد هللا بن ناصر عبد هللا البصير, إلى جانب ممثلي 
عدة قطاعات معنية بتنظيم عملية الحج.

س. زموش
الرئي�س املدير العام لل�شركة املخت�شة يف نقل 

ال�شلع واللوج�شتيك  ي�شرح

�سركة »راي-لوج�ستيك« �ستبداأ ن�ساطها 
ابتداء من ال�سنة املقبلة بحا�سي م�سعود

أكد الرئيس المدير العام للشركة المختصة في نقل السلع واللوجستيك 
»راي-لوجستيك« )فرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية(, الهادي 
جوماغ, أمس, أن شركته ستبدأ نشاطها بحاسي مسعود )ورقلة( ابتداء من 

2023 و قريبا بوالية وادي سوف.
أوضح جوماغ, لدى نزوله ضيفا على المنتدى االقتصادي لجريدة 

»الشعب«, ان »راي-لوجستيك« تقوم بعمليات نقل السلع على طول 
الشريط الساحلي والهضاب العليا و كذا في بعض واليات الجنوب, مبرزا 
أنها تنقل السلع إلى غاية والية تقرت, اين تصل السكك الحديدية, ومن ثم, 
تتواصل عملية النقل عن طريق شاحنات نحو وجهات مختلفة وصوال إلى 

دول افريقية.
وبخصوص المهام الموكلة لشركته قال جوماغ، إنها مختصة في الجانب 
اللوجستيكي سواء بالنسبة لتدفقات السلع الموجهة للتصدير أو المستوردة, 

وكذا حركة السلع في السوق المحلية, حيث تستغل المؤسسة, حسبه, 
قاطرات السكك الحديدية في نقل السلع تفاديا لالختناقات المرورية البرية 
وتخفيف التكلفة اللوجستيكية وكذا الشاحنات لتوصيل السلع إلى مختلف 

الواليات, حسب شروحات المسؤول.
وأضاف ان شركته تحوز حاليا على 100 شاحنة نقل, مشيرا الى إمكانية 

استجار عدد آخر من الشاحنات عند الحاجة. وبخصوص االستثمارات, 
كشف جوماغ أن استثمارات الشركة تبلغ 1 مليار دج  سنويا فيما تبلغ 

أرباحها نصف مليار دج سنويا, موضحا أن االستثمارات تشمل خصوصا 
إنشاء مخازن للسلع و اقتناء شاحنات النقل.

أما فيما يخص اإلمكانيات البشرية لـ »راي-لوجستيك«, اكد السيد جوماغ 
أن مؤسسته تحوز على طاقات شبابية جزائرية »مبتكرة«, مشيرا انها 

استطاعت, في مجال النظام المعلوماتي, تطوير تطبيق, موطن بالجزائر 
تحت إسم »لوجي إكسبير«, يسمح بتتبع حركة السلع منذ دخولها الميناء 

إلى غاية وصولها نحو مختلف المستودعات, مذكرا ان الشركة كانت تعمل 
في الماضي بنظام معلوماتي موطن بكندا.

ف.م
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ع�شية اليوم العاملي ملكافحة الظاهرتني

هكذا يوؤثر »الت�سّحر« و«اجلفاف« 
على الأمن الغذائي واملائي للجزائر 

تواجه اجلزائر ال�شنوات الأخرية العديد من املخاطر الطبيعية فزيادة على احلرائق �شيفا والفيا�شانات 

�شتاء فاأن ظاهرتي الت�شحر واجلفاف اأ�شبحتا من املخاطر الكربى التي تتطلب تعبئة وح�شد للإمكانيات 

املادية والب�شرية ملواجهتها بالنظر لت�شالهما املبا�شر وخطورتهما على الأمن الغذائي.



مكنت من ربط 6.467 �سكن  بالكهرباء 

جت�شيد 530 م�شروعا طاقويا منذ مطلع 2022 

عرب اجلنوب الغربي وغرب البالد

بجاية:

ال�شروع يف اأ�شغال اجناز حمطة 
لتحلية مياه البحر

انطلقت  أمس األول »رمزيا« أشغال انجاز محطة لتحلية مياه البحر بتيغرامت ببلدية توجة, 
على بعد 30 كلم شرق بجاية.

ويمتد هذا المشروع المسجل ضمن المخطط االستعجالي الذي اقره رئيس الجمهورية, عبد 
المجيد تبون, لفائدة خمس واليات, على مساحة تزيد عن 10 هكتارات, فيما حددت آجال 

انجازه ب28 شهرا. علما أن المشروع حاليا في مرحلة أعمال الحفر و إعداد القنوات. وتم 
إعطاء إشارة انطالق أشغال انجاز المشروع بحضور السلطات المحلية ومسؤولي المؤسسات 

الوطنية المتخصصة في المجال, منها الشركة الجزائرية للطاقة )المسؤولة عن االنجاز( و 
الشركة الجزائرية إلنجاز المشاريع الصناعية والشركة الوطنية للقنوات, التي تعتبر جلها 
فروعا لمجموعة سوناطراك وكذا الجزائرية للمياه. وستوجه هذه المحطة التي تقدر طاقة 

إنتاجها 300 ألف م 3 من الماء يوميا لدى وضعها حيز الخدمة, لتزويد 52 بلدية بالوالية 
بالماء الشروب, بما يضمن تأمين هذه المادة الحيوية عبر كل الوالية. 

ويتوقع مسؤولو قطاع الموارد المائية بالوالية أن يساهم هذا المشروع لدى تحقيقه, في سد جل 
حاجيات والية بجاية من الماء الشروب, المقدرة بنحو 250 ألف متر مكعب, دون الحاجة 

إلى مياه األمطار أو اآلبار.
س.ز

 
وهران:

58 م�شتثمرة فالحية ت�شتفيد من 
الربط بالطاقة الكهربائية 

بادرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للسانيا بوهران، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفالحية، 
بربط 58 مستثمرة فالحية بعدة مناطق بضواحي والية وهران ببلديات مسرغين، وعين 

الكرمة، وأرزيو، وواد تليالت، وعين الترك، وبوسفر، وهي العملية التي تدخل ضمن برنامج 
رئيس الجمهورية في مرافقة قطاع الفالحة، حسب بيان لمديرية التوزيع. 

وأوضح بيان صدر في هذا الشأن، أنه تم ربط 8 مستثمرات فالحية بالطاقة الكهربائية بكل 
من منطقة عين الترك وعين الكرمة وبوسفر، بعد تسهيالت وضعتها الشركة للتخفيف من 
عمليات الربط، وفقا اللتزاماتها في دعم برامج الدولة، حيث أعلن عن انطالق عملية ربط 
المستثمرات الفالحية بدون إلزام المصالح الفالحية بالدفع المسبق لمستحقات الربط، مقابل 

تزويدهم بالكهرباء انطالقا من تاريخ 15 مارس 2022، األمر الذي شجع الكثير من 
المستثمرين، الذين َتقدموا بمئات الطلبات الخاصة بالربط بالطاقة. وقد تمكنت مصالح مديرية 
توزيع السانية، من دراسة 474 ملف من أصل 700 ملف ُسلمت من قبل مديرية المصالح 

الفالحية للربط بالطاقة، وهو ما سيسمح بوضع 285 كلم من الشبكات الكهربائية لربط جميع 
المستثمرات المبرمجة. ويؤكد البيان أن التسهيالت التي قدمتها الشركة للمستثمرين في المجال 

الفالحي والمتعلقة بإلغاء شرط دفع تكاليف الربط المسبقة، جاءت لتشجيع وفتح المجال أمام 
الشباب المستثمرين، النعاش االقتصاد الوطني. ويدخل هذا اإلجراء ضمن استكمال تدابير 

الدعم التي اتخدتها الشركة، بغرض مساندة ومواكبة تطوير القطاع الفالحي.
س.ز

 
الوادي:

موؤ�ش�شة �شونلغاز ت�شرع يف حت�شيل 
الديون عند زبائنها 

شرعت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي، في حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها 
المالية تجاه زبائنها، البالغة نهاية شهر أفريل 2022 أكثر من 3 304 مليون دينار، بحسب 

ما أفاد بيان صحفي للشركة.
و أشار البيان لتسجيل 289 مليون دينار على عاتق المحيطات الفالحية والمصانع، و2 

087 مليون دينار على عاتق الزبائن العاديين، وأزيد من 927 مليون دينار على المؤسسات 
العمومية واإلدارات، مقسمة إلى 405 مليون دينار لزبائن التوتر المتوسط و 522 مليون 
دينار لزبائن التوتر المنخفض. أما ديون البلديات فقد تجاوزت 673 مليون دينار، وتمثل 

نسبة %73 من إجمالي المستحقات المالية لدى اإلدارات العمومية. من جهة أخرى، سخرت 
مديرية التوزيع الوادي، كافة الوسائل البشرية والمادية بغية إنجاح المخطط واسترجاع 

مستحقاتها المتفاقمة والمتراكمة، بداية بإشعار الزبائن المتخلفين عبر إعذارات لتسديد ديونهم، 
ناهيك عن تحسيسهم بالومضات اإلشهارية بضرورة التسديد بمختلف الطرق والوسائل 

المتاحة، كالتسديد عبر الوكاالت التجارية السبع المتواجدة بتراب الوالية أو مكاتب البريد 
القريبة منهم، يضيف ذات البيان.

س.ز
 

حتت �سعار »�سدد فاتورتك ....ونحن يف خدمتك«

اجلزائرية للمياه باملدية تطلق 
حملة لتح�شيل ديونها

أطلقت مؤسسة الجزائرية للمياه بالمدية حملة تحسيسية واسعة لتحصيل ديونها المتراكمة 
لدى زبائنها بمختلف أصنافها وذلك تحت شعار »سدد فاتورتك ....ونحن في خدمتك« . 

هذه الديون حسب بيان تحوز »الرائد« نسخة منه فاقت مبلغ 99مليار سنتيم منها أزيد من 
30مليار سنتيم ذو االستعمال المنزلي وأزيد من 68 مليار سنتيم بالنسبة لإلدارات. و التجار 

و الصناعيين  و البلديات إلى غاية 31 ماي 2022 .
وأضاف بيان المؤسسة أن تفاقم أزمة الديون أثر سلبا على خزينة المؤسسة و على حسن 

سيرها في صالح المواطن بالموازاة مع سعي المؤسسة إلى تحسين الخدمة العمومية لتزويد 
السكان بالمياه الصالحة للشرب من خالل توفير و تعزيز وسائل و معدات العمل الضرورية 
و مستلزمات مخبر المعالجة و ما يتطلب ذلك من نفقات مكلفة فضال عن تكاليف الكهرباء و 

غيرها من نفقات أخرى.
وفي هذا الصدد اتخذت المؤسسة العديد من اإلجراءات التحفيزية لتحصيل الديون و حث 

الزبائن على ضرورة تسديد مستحقاتهم من خالل تسطير برنامج خاص لهذه العملية 
بتخصيص يوم السبت كيوم لتنفيذ عمليات قطع الماء باعتباره يوم عطلة بمشاركة كل فرق 

التغطية  و بذلك يمكن االلتقاء مع الزبائن المتأخرين عن الدفع لتفادي قطع التموين و إقناعهم 
و تحسيسهم بضرورة االلتزام بالمدة المحددة كطريقة مثلى و سلوك حضاري باإلضافة إلى 

شرح كل التسهيالت المقدمة كصيغة الدفع بالتقسيط للزبائن العاديين و العاجزين عن التسديد 
شريطة احترام الرزنامة المتفق عليها و التي تحدد وفقا إلمكانياتهم المالية وكذا تسخير عدة 

أنظمة متعددة القنوات تتيح للمشتركين تسديد فواتيرهم بكل أريحية سواء من خالل الوكاالت 
التجارية أو مراكز البريد أو خدمة الدفع االلكتروني عبر مواقع االنترنت التي توفر الوقت و 
الجهد ليتم اللجوء لعملية القطع كأخر حل في حالة عدم استجابة المعنيين.هذا وتؤكد مؤسسة 

الجزائرية للمياه أن تفاعل الزبائن بشكل ايجابي مع عملية تسديد ديونهم العالقة وتسوية 
وضعيتهم يساعد المؤسسة في تحقيق إستراتجيتها الرامية إلى تحسين خدماتها وضمان تموين 

سكان الوالية بهذه المادة الحيوية و الهامة وكذا عصرنة وتطوير مختلف شبكاتها و منظوماتها 
.

 ع.بكيري

المشاريع  تلك  ومكنت 
برنامج  إطار  في  المسجلة 
الدولة من ربط 6.467 سكن 
بشبكة الكهرباء و 41.763 
الطبيعي  الغاز  بشبكة  آخرا 
بواليات  الظل  مناطق  عبر 
باجي  وبرج  وتندوف  بشار 
أدرار  و  وتيميمون  مختار 
والنعامة والبيض وبني عباس 
و سعيدة ، وفق ذات المصدر  
. وجرى في هذا الصدد إنجاز 
 1.283 بطول  نقل  شبكات 
الكهربائية  للطاقة  طولي  كلم 
من  طولي  كلم   1.276 و 
وذلك  الطبيعي  الغاز  شبكات 
الطاقة  مشاريع  إطار  في 
الكبرى ، والتي تهدف بشكل 
أساسي إلى تحسين الظروف 
المعيشية لساكنة تلك المناطق 
، كما ذكر المسؤول الجهوي 
لذات الشركة أحمد براهيمي. 
يفوق  مالي  غالف  ورصد 
عن  42 مليار دج من طرف 
ووضع  إلنجاز  الشركة 
المشاريع  تلك  الخدمة  حيز 
 ، الظل  لمناطق  الموجهة 
المتحدث.  به  ما صرح  وفق 
ويرتقب أيضا وباإلضافة إلى 
استالم ووضع  العمليات  تلك 
سنة  نهاية  قبل  الخدمة  حيز 
مشروعا   274 نحو   2022
والغاز  الكهرباء  طاقتي  بين 
مشروعا   121( الطبيعي 
للكهرباء و 153 آخرا للغاز 
ينتظر  حيث   ، الطبيعي( 

ربط 9.295 مشتركا بشبكة 
آخرا   51.412 و  الكهرباء 
في شبكة الغاز الطبيعي عبر 
بعد  وذلك   ، المناطق  نفس 
للكهرباء  نقل  شبكة  إنجاز 
 573 و  كلم   458 بطول 
من  الطبيعي.  للغاز  كلم 
تجسيد  ينتظر  أخرى،  جهة 
برنامج قوامه 614 مشروعا 
 2023 سنة  برسم  مماثال 
الظل  مناطق  مختلف  عبر 
للربط  مشروعا   90 منها   ،
إنجاز  بعد   ، الطبيعي  بالغاز 
لشبكة  طولي  كلم   1.277

190 كلم طولي  الكهرباء و 
لفائدة  الطبيعي  الغاز  لشبكة 
مثلما   ، منزال   26.000
هذه  ولتجسيد   . إليه  أشير 
غالفا  فقد خصص  المشاريع 
ماليير   4 حجمه  يفوق  ماليا 
التموين  شبكة  إلنجاز   ، دج 
 460 و  الكهربائية  بالطاقة 
مليون دج إلنجاز شبكة الغاز 
تكفل  بغرض  وذلك  الطبيعي 
ساكنة  بانشغاالت  أفضل 
جرى  كما  المناطق،  تلك 
توضيحه. وفي سياق متصل 
فقد تم ربط 4.480 مستثمرة 

الكهرباء  بشبكة  فالحية 
مايو  شهر  نهاية  غاية  إلى 
إجمالي  بين  من  المنصرم  
منتشرة  مستثمرة   4.569
الواليات  ذات  أقاليم  عبر 
برنامج  إطار  في  وذلك 
 . الفالحية  المحيطات  كهربة 
البرنامج  نفس  ضمن  وسيتم 
الجارية  السنة  نهاية  وقبل 
فالحيا  محيطا   7.589 ربط 
تدعيم  بهدف  الكهرباء  بشكة 
الفالحية  المحيطات  كهربة 
إلى  إستنادا   ، الظل  بمناطق 

نفس المصدر.

تم تجسيد ما ال يقل عن 538 مشروعا طاقويا  )270 في الكهرباء و 268 في الغاز الطبيعي( منذ 
مطلع السنة الجارية عبر عديد مناطق الظل بواليات الجنوب الغربي وغرب البالد ، حسبما علم أمس 

لدى الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز ببشار.
س.ز
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حراء �ستقوم بهوكالة احلو�ض الهيدروغرايف ال�سّ

املائية  والهياكل  لالآبار  وجرد  اإح�شاء 
اجلديدة بالواليات 

أنشأت وكالة الحوض الهيدروغرافي الصحراء 
الواليات  في  العملياتية  الوحدات  من  مجموعة 
الجنوبية  الجديدة، بهدف المساهمة في عمليات 
عمليات  وتسهيل  المائية،  والهياكل  اآلبار  جرد 
طلبات  يخص  فيما  الرأي،  إبداء  ملفات  دراسة 

حفر اآلبار لمختلف االستعماالت.
الوزارة  لقرارات  تطبيقا  الخطوة  هذه  تعد  و 
الموحدة  الشبابيك  باستحداث  الخاص  الوصية 
اآلبار، مساهمة من قطاع  لدراسة طلبات حفر 
االقتصادي  المناخ  تنشيط  في  المائية  الموارد 
لهذه الواليات الجديدة. من جهة أخرى، تواصل 
اآلبار  تجهيز  أجل  من  مجهوداتها  الوكالة 
الصناعة  قطاع  من  كل  في  للمياه  المستغلة 
وشركات  البترولية  والصناعات   والخدمات 
تعبئة المياه المعدنية بأنظمة وعدادات، من شأنها 
حساب كميات المياه المستغلة في كل القطاعات، 
حسبما أوضحه المكلف باإلعالم لوكالة الحوض 
الدين.  شرف  فارس  الصحراء  الهيدروغرافي 
المعلومات  أّن هذه  السياق،  المتحدث في  وذكر 
تمكن  خاصة،  بيانات  قواعد  تدرج ضمن  التي 
المسؤولين من التخطيط واستشراف المستقبل في 
وفيما  الجنوب.  واليات  عبر  المياه  تسيير  شأن 
يخص المجال التشريعي، فقد عرف نشاطا مهما 
اجتماعا  الوكالة  نّظمت  حيث  السنة،  بداية  في 
يترأّسه ممثل عن وزير  الذي  الحوض  لمجلس 
مناقشة  عرف  حيث  االجتماع،  المائية  الموارد 
التوجيهي  المخطط  وهو   PDARE لمشروع 
الذي  الجنوب  لواليات  المائية  الموارد  لتسيير 
سيصادق عليه المجلس في السداسي الثاني لسنة 
بدراسة  المخطط  هذا  سيسمح  حيث   ،2022
بواليات  المائية  الموارد  تسيير  سيناريوهات 
المتوسط والبعيد. هذا وقد  المدى  الجنوب على 

جرد  عمليات  تواصل  بارتياح  الوكالة  سّجلت 
اآلبار المستغلة للمياه بمنطقة الصحراء الشمالية 
في القطاع الفالحي، عبر فرق متنقلة في كل من 
ورقلة بسكرة وأدرار. من جانب آخر، وفي إطار 
واألمن  المائية  الموارد  وزارة  أهداف  تجسيد 
المائية  الموارد  وحماية  بتسيير  المتعلقة  المائي 
ضمن  يندرج  الذي  الوطني،  المستوى  على 
برنامج الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد 
المائية الخاص بأنشطة التحسيس حول المحافظة 
الحوض  قامت وكالة  لسنة 2022،  الماء  على 
حمالت  عدة  بتنظيم  الصحراء   الهيدروغرافي 
تحسيسية ولقاءات علمية ودراسات ميدانية، على 
إقليم حوض الصحراء الذي يشمل كل  مستوى 
الواليات الجنوبية، بما فيها المستحدثة مؤخرا التي 
تشرف عليهم الوكالة. وعبر تنفيذها لإلستراتيجية 
الوطنية لألمن المائي وتحسيس كل المستعملين 
أو صناعيين  فالحين  أو  مواطنين  للماء، سواء 
التلوث  أشكال  كل  من  عليه  الحفاظ  بضرورة 
الماء  على  الطلب  ارتفاع  ضوء  على  والتبذير 
وشح األمطار، قّدمت الوكالة نشاطات تحسيسية 
أزيد من  استفاد  تربوية، حيث  مست مؤسسات 
3500 تلميذ وتلميذة من 120 درس تحسيسي 
منذ بداية السنة لكل الفئات العمرية على مستوى 
كل من ورقلة، تقرت، حاسي مسعود، بسكرة، 
أوالد جالل، بشار، أدرار وتمنراست. كما استفاد 
أيضا طلبة معاهد ومراكز قطاع التكوين والتعليم 
بورقلة  الجامعية  اإلقامات  وطلبة  المهنيين 
وتمنراست من عدة أيام تحسيسية تجاوز تعدادهم 
1000 طالب. أما  طلبة المدارس القرآنية، فقد 
خصص لهم برنامج خاص للتحسيس وللتذكير 
بدور الفرد في المحافظة على الماء، خاصة وأن 
كانت  الوكالة  بادرتها  التي  التحسيس  نشاطات 

القرآنية  المدارس  يرتدن  الالئي  للنساء  موجهة 
الحمالت  مست  وقد  القرآن،  وحفظ  العلم  لتلقي 
التحسيسية هذه السنة حوالي 30 مدرسة قرآنية 
و18 مسجدا بكل من ورقلة وبشار وتمنراست 
وكالة  نّظمت  السياق،  نفس  في  عباس.  وبني 
الحوض الهيدروغرافي أياما إعالمية وتكوينات 
في مجال الترشيد على اقتصاد الماء لفائدة األئمة 
متطوعة.  مرشدة  و30  إماما   42 بمجموع 
العينة،  لهذه  التوجه  خالل  من  الوكالة  وتهدف 
لحث األئمة على المشاركة الفعالة في تحسيس 
الماء  استهالك  ترشيد  أهمية  على  المواطنين 
والحفاظ عليه، وعرض تجارب ميدانية للحفاظ 
على الماء كمشروع »مسجد القدس« ببلدية إيقلي 
استعمال  وإعادة  الوضوء،  مياه  رسلكة  إلعادة 
هذا  ويعتبر  السقي.  مجال  في  المصفاة  المياه 
المشروع من أحد المشاريع البارزة  التي تشرف 
عليها وكالة الحوض الهيدروغرافي الصحراء. 
وكتوجه جديد في حمالتها التحسيسية، خّصصت 
الوكالة برنامجا نوعيا يعتمد على مهارات خاصة 
لترسيخ ثقافة الحفاظ على الماء بالتوجه ألقسام 
على  اعتمادا  األطفال  وروضات  التحضيري 
مواهب الرسم والتحاور والقصة المعبرة واألفالم 
الكرتونية الهادفة، سعيا منها لتكوين نشء يدرك 
قيمة الماء، باإلضافة إلى مشروع تكوين أفواج 
المشاريع  أحد  بين  من  كذلك  وهو  الماء  حماة 
والهيئات  الجمعيات  مع  بالتنسيق  المجسدة، 
والشباب  البيئة  قطاع  أهمها  من  والشركاء، 
الشباب  ودور  الثقافية  المراكز  عبر  والرياضة 
الجمعيات  وعديد  اإلسالمية،  الكشافة  وأفواج 
وفروع  التربوية  واإلصالح  اإلرشاد  كجمعية 

جمعية العلماء المسلمين.
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 كيف اأرتب غرفة الجلو�س

التمارين 
التمرينات مهمة لتقوية الركب ومن افصل 

التمارين ما يلي:
 • تمرين الخاص بتقوية العضالت الخلفية 
للرجل، وهذا التمرين يطبق من خالل حني 

الجسم لألمام، ومحاولة لمس أصبع القدم 
الكبير باليد المخالفة للقدم، أي لمس األصبع 

الكبير للقدم اليمنى باستخدام اليد اليسرى، وهذا 
التمرين يؤدَّى من دون ثني الركبتين، ويكّرر 

التمرين ما يقارب الست مّرات في كل تمرين، 
وهذا التمرين مفيد بشكل كبير في تقوية أوتار 

الركب.
 •  تمرين الهيال هوب، وهذا التمرين مفيد 

بشكل كبير في تقوية أوتار الركب، وفي تقوية 

عضالت الفخذ، ويمتاز هذا التمرين بقلّة كمية 
الجهد التي يتطلّبها، ويؤّدى هذا التمرين بوضع 

حلقة حول الخصر ولّفها باستخدام الخصر. 
 • تمرين القرفصاء ويؤدى هذا التمرين 

من خالل الجلوس الساقين، وثني الوركين 
واالعتماد عليهما بشكل كبير العضالت الواقعة 

أسفل الظهر، وهذا التمرين يستخدم كّل أوتار 
الركبة، وبالتالي يقّويها. 

 • تمرين رفع األثقال، وعندما تمارس هذه 
التمارين بالشكل الصحيح فإنّها تساعد على 

تقوية الركبة، وكذلك العضالت الخلفية للرجل، 
وهذا التمرين يمارس من ست إلى ثماني مرات 

في التمرين الواحد.
 •  تمارين الكاحل: في هذا التمرين يقوم 

الرياضي بالضغط على الرجل بالكاحل، وذلك 
من خالل المشي لمّدة خمس وأربعين ثانية، 

وتجدر اإلشارة إلى أّن كاحل مسؤول عن 
السير على كل من الركبة والوركين.

 •  ممارسة تمرين الركوع، وذلك بشّد أصابع 
القدم نحو الساق باستخدام اليدين، ومراعاة 

الحفاظ على الظهر مستقيماً.
 األغذية 

 • من األطعمة المفيدة لتقوية عظام المفاصل 
والركب األطعمة المفيدة بشكل كبير في وقاية 

مفصل الركبة من االلتهاب، ومن هذه األطعمة 
زيت الزيتون، واألسماك، والخضار وخاصة 
األفوكادو، والفواكه الطازجة، وبذور الكتان.
 •  األطعمة الغنية بعنصر الكالسيوم المفيد 

بشكل كبير في تقوية عظام المفاصل، ومن 
األطعمة الغنية بالكالسيوم الحليب ومشتقاته، 

واللوز، والخضار الورقية.
 •  تناول األطعمة الغنية بفيتامين  E، وهذا 

الفيتامين مهم بشكل كبير في منع نشاط 

األنزيمات التي تعمل على تفتيت الغضروف 
الموجود بين عظام مفصل الركبة، ومن 
األطعمة الغنية بهذا الفيتامين، القرنبيط، 
والسبانخ، والفول السوداني، والكيوي، 

والمانجا.

  حياة م�صباحي

 • تقليل عدد مرات 
الرضاعة، والوقت 

المخصص للرضاعة 
بشكل تدريجي، فهذا 
سيجعل تعلق الطفل 

بحليب أمه يقل تدريجياً. 
 • يمكن شرح ضرورة 
التخلي عن حليب األم 

للطفل إذا كان بعمر 
يسمح لها بذلك.

 •  عند التوقف عن 
الرضاعة بشكل نهائي 

يجب أن تكون األم 
حاسمة مهما ألح عليها 

طفلها، فإن ضعفت 
وأرضعته سيصعب عليها هذا عملية فطامه بشكل كبير.

 •  تغيير عادات ما قبل النوم من خالل سرد القصص أو هزه بالكرسي الهزاز حتى يستغرق 
بالنوم دون الحاجة إلى الرضاعة.

 •  قضاء الكثير من الوقت مع الطفل بعد فطامه حتى ال يشعر بفقد الرابطة القوية بينه وبين 
أمه.

 •  تعويد الطفل على الرضاعة الصناعية بشكل تدريجي إما بعد فطامه من حليب األم أو 
أثناء ذلك.

 عالج الروؤو�س ال�سوداء 

بُطرق طبيعية

جمال 
ور�شاقة

�أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�لحامل و�لجنين

   تعالج األنيميا تبعاً لمسبباتها 
وحدتها، فعادًة ما يتسبُّب 

نقص الحديد وميوعة الدم في 
التعّرض لألنيميا، وبالتالي 

يستوجب العالج الطبّي 
لتعويض كميّة الحديد الناقص، 

وذلك من خالل تناول 
مكّمالت الحديد، والتي تتطلب 

تناولها مرتين في اليوم، 
للحفاظ على صحة وسالمة 

األم وجنينها.
 • نقص حامض الفوليك: 

وهو عبارة عن فيتامين 
ضرورّي لتكوين خاليا الدم 
الحمراء يتواجد في مكّمالت 
الحديد، ويعّد ضروريّاً للحامل أو لَمن تخّطط للحمل، فينصُح األطباء بتناوله قبَل الحمل المخّطط له 
بثالثة شهور تقريباً، ويجب إضافة الحديد لحامض الفوليك بعد انتهاء الثلث األول من الحمل، ومن 

ناحية أخرى فإّن وجوده في الدم بكميات فائضة يتسبّب في اإلصابة بتشّوهات للجنين، مثل تشوهات 
الجهاز العصبّي المركزّي، ومن جانبه تنصح الحامل بتناول كميات كافية من الخضار، السيّما 

الخضراء منها، والكبد، والفول السوداني؛ لدعم جسمها بحامض الفوليك.

�شحتك

تد�بير 
منزلية

 طريقة فطام الطفل عن حليب الأم

 عالج فقر الدم عند احلامل يف 

ال�سهر ال�ساد�س

كيف تقوي ركبتك

هناك نصائح يمكن إتباعها لترتيب 
غرفة الجلوس، ومن أهمها ما يأتي:

 • الحرص على وجود سلة 
مهمالت في الغرفة لوضع النفايات 
فيها، والتخلص من محتوياتها كّل 

يوم.

  • 

تعليم األطفال ترتيب أركان الغرفة 
بشكل يومي خصوصاً قبل ذهابهم 

للنوم.
 •  استخدام الطاولة الموجودة 

وسط هذه الغرفة بغرض االحتفاظ 

بأغراض الغرفة الضروريّة إذا 
ُوجد درج لها.

 •  وضع النباتات الطبيعيّة في 
مكان مخصص من الغرفة بحيث 

يُضفي جواً من الفرح والبهجة على 
الغرفة ككل.

 •  تغطية مقاعد الجلوس بأغطية 
خاصة لحمايتها من االتساخ، 

كما يُنصح باختيار ألوان مبهجة 
ومتناسقة مع باقي أركان الغرفة.
 •  مسح أرضيّة الغرفة بشكل 

يومي. تنظيف الغرفة من الغبار 
واألتربة العالقة، والحرص على 

تنظيف رفوف المنزل.
 •  تلميع النوافذ والزجاج الموجود 

في الغرفة بشكل أسبوعي.
 •  تخصيص منطقة معينة للعب 

في هذه الغرفة، حيث يجب 
الحرص على عدم جعل الغرفة 

بأكملها ساحة للعب، مع ضرورة 
وجود صناديق صغيرة لالحتفاظ 

بألعاب األطفال، وأغراضهم، 
وحاجياتهم.

 •  تنظيم الفوضى في المكتبة 
الخاصة بغرفة المعيشة، والتخلص 

من الجرائد والمجالت القديمة. 

 قناع البيض: يحتوي البيض على البروتين والذي يُعتقد بأنّه قادٌر على قتل 
البكتيريا الُمسببة للبثور والرؤوس السوداء، ويتم تحضير القناع عن طريق 

فصل بياض البيض عن صفاره، ومن ثم دهن الوجه ببياض البيض بواسطة 
قطعة من القماش، أو األصابع النظيفة والجافة، كما يجب أن يتم تطبيق القناع 
على الوجه الجاف والنظيف، ويتم وضع طبقة من بياض البيض وتركها حتى 
تجف، ومن ثم تُوضع طبقة أخرى، وتُكرر العملية ما بين 5-3 مرات، ومن 

ثم يُغسل الوجه ويُجفف.
 قناع صودا الخبز تُعتبر صودا الخبز من العالجات الفعالة للرؤوس السوداء، 
وكذلك حب الشباب، حيث تُساعد على تخليض البشرة من الشوائب واألوساخ، 

ويتم تحضير القناع عن طريق مزج ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز مع 
الماء، ومن ثم وضع القناع على المناطق المتضررة والتدليك بلطف، ثُم يُترك 
المزيج حتى يجف ومن ثم يُغسل الوجه بالماء الدافئ، وتُكرر العملية مرة أو 

اثنتين أسبوعياً.
 الليمون يعتبر الليمون من العالجات الطبيعية الفعالة أيضاً في عالج الرؤوس 
السوداء، ويتم تحضير هذه الوصفة من خالل إضافة الملح إلى بضع قطرات 

من عصير الليمون، ثم يوضع الخليط على المناطق التي تحتوي على الرؤوس 
السوداء ويُترك لمدة 20 دقيقة، ومن ثم يُغسل الوجه مرًة أخرى بالماء الدافئ.
 العسل يمتاز العسل بخصائصه الُمطهرة، لهذا فهو مفيد جداً في التخلص من 

الرؤوس السوداء وخاصة ألصحاب البشرة الدهنية، ويتم استخدامه عن طريق 
تدليك المناطق المتضررة لمدة ربع ساعة ومن ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

 القرفة يُمكن استخدام القرفة إلزالة الرؤوس السوداء، وذلك عن طريق خلط 
ملعقة صغيرة من القرفة مع عصير الليمون، ويُمكن إضافة القليل من مسحوق 

الكركم حسب الرغبة، ومن ثم يُوزع الخليط على الوجه ويُترك لمدة تتراوح 
ما بين 15-10 دقيقة قبل غسل الوجه.

 الشوفان يعمل الشوفان على تخليص البشرة من الرؤوس السوداء، وذلك 
من خالل خلط ملعقتين من دقيق الشوفان مع ثالث مالعق كبيرة من اللبن، 

وكميات صغيرة من كل من عصير الليمون وزيت الزيتون، ثُم يُطبّق الخليط 
على كامل الوجه ويُترك لبضع دقائق ومن ثم يُغسل الوجه بالماء.

 الشاي األخضر يتم استخدام الشاي األخضر لعالج الرؤوس السوداء وذلك 
عن طريق خلط ملعقة صغيرة من أوراق الشاي األخضر مع القليل من الماء، 
لعمل ما يُشبه العجينة ومن ثم دعك المناطق الُمصابة بواسطة العجينة بلُطف 

ولمدة دقيقتين إلى ثالث دقائق، وللبشرة الدهنية يتم دعك المنطقة بشكٍل عميق 
لتنظيفها وفتح المسام، ومن ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر.

 www.elraed.dz



ذكرت صحيفة »ليكيب« 
الفرنسية أن االتحاد األوروبي 

لكرة القدم »يويفا«، يستعد 
الستحداث بطولة جديدة في 

المواسم الكروية المقبلة، 
قبل كل نسخة جديدة من 

دوري أبطال أوروبا، ومن 
المقرر أن تجمع هذه المسابقة 

المصغرة، الفائز األخير 
بدوري أبطال أوروبا وثالثة 
فرق أخرى اعتبارا من عام 

.2024
وقالت الصحيفة الفرنسية، 

إن هذا المقترح تمت الموافقة 
عليه الشهر الماضي من خالل 

التنسيق للشكل الجديد من 
دوري األبطال، وأوضحت 

أن الواليات المتحدة هي 
الوجهة األقرب الستضافة هذه 

البطولة المكونة من 4 فرق 
من كبار القارة.

وأشارت إلى أن هذه المسابقة 
ال تعني اختفاء بطولة كأس 

السوبر األوروبي، لكنها 
لن تعرف مشاركة الفائز 
في دوري أبطال أوروبا 

وسيجمع الفائز بكأس الدوري 
األوروبي والفائز بكأس 

دوري المؤتمرات األوروبية، 
أما بالنسبة الختيار الفرق 

المشاركة، فمن المؤكد 
حضور بطل دوري األبطال، 
باإلضافة للفرق األكثر نجاحا 
بالنسخة الجديدة من البطولة 

التي تقام بنظام الدوري.
وبهذه الطريقة سيعطي 

االتحاد األوروبي قيمة أكبر 
للقتال على المراكز األولى 

في النسخة القادمة من دوري 
أبطال أوروبا.

ويتمثل النظام الجديد لدوري 
األبطال، بزيادة عدد الفرق 
إلى 36 فريقا بدال من 32، 
ويلعب كل فريق 8 مباريات 

ضد منافسين مختلفين، ويتأهل 

الثمانية األوائل مباشرة إلى 
دور الـ16، ويلعب أصحاب 

المراكز من التاسع إلى الرابع 
والعشرين مباراة فاصلة 

إضافية ذهابا وإيابا، لمقابلة 
الثمانية اآلخرين المتأهلين 

لنفس المرحلة.
يذكر أن الموعد المقترح 
للبطولة الجديدة هو شهر 

أغسطس، مع مباراتين نصف 
نهائي ونهائي، حيث لم يعلن 
عنها بشكل رسمي حتى اآلن 
لكنها قيد الدراسة وترحب بها 

األندية.
الوكاالت

كسر منتخب ألمانيا، سلسلة التعادالت 
بدوري األمم األوروبية، بعدما تمكن من 
تحقيق فوزه األول في النسخة الثالثة من 
البطولة على حساب إيطاليا، واستطاع 

المانشافت، سحق نظيره اإليطالي بنتيجة 
2-5، في إطار منافسات الجولة الرابعة 

للمجموعة الثالثة بالمستوى األول.
وأفادت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، بأن 

المنتخب األلماني حقق أكبر انتصار له 
أمام إيطاليا على مدار تاريخه، وأشارت 

إلى نجاح العمالق األلماني في تسجيل 
أكبر انتصار له على اإلطالق، على مدار 

مشاركاته بدوري األمم في كافة نسخ 

البطولة.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب األلماني رصيده 
إلى 6 نقاط بالمركز الثاني خلف المتصدر 
منتخب المجر برصيد 7 نقاط، فيما تجمد 

رصيد إيطاليا عند 5 نقاط وتراجعت 
للمركز الثالث، بينما تتذيل إنجلترا ترتيب 

هذه المجموعة بنقطتين.
من جهته، سحق المنتخب المجري مضيفه 

اإلنجليزي برباعية دون رد، ضمن 
منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة 

من المستوى األول لدوري األمم األوروبية 
لكرة القدم، وأحرز رباعية المجر كل من 

روالند ساالي »هدفين« في الدقيقتين 

16 و70، وزولت ناجي في الدقيقة 80، 
ودانييل جازداج في الدقيقة 89.

وانتزعت المجر بعد هذا الفوز صدارة 
»مجموعة الموت« بعدما رفعت رصيدها 

إلى 7 نقاط لتدخل بقوة على خط التأهل 
إلى نصف النهائي بخلطها لألوراق، 

متقدمة بفارق نقطة عن ألمانيا ونقطتين 
عن إيطاليا، فيما تجمد رصيد إنجلترا عند 

نقطتين في قاع الترتيب.
ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور 
نصف النهائي بينما يهبط المتذيل إلى 

المستوى الثاني من دوري األمم األوروبية.
الوكاالت

المجر تطيح باإنجلترا في عقر دارها في دوري الأمم الأوروبية

�ألمانيا ت�سجل رقما تاريخيا بعد �كت�ساح �إيطاليا بخما�سية

ب�سبب اتهامات بالحتيال على الفيفا

�لنيابة �ل�سوي�سرية تطالب ب�سجن 
بالتر وبالتيني

طلب مكتب المدعي العام السويسري، أمس، فرض عقوبة السجن لمدة عام و8 
أشهر مع وقف التنفيذ، بحق الرئيس السابق لالتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 
السويسري جوزيف بالتر، والفرنسي ميشيل بالتيني رئيس االتحاد األوروبي 

لكرة القدم السابق.
وجاء طلب النيابة السويسرية، بسبب االحتيال من خالل الحصول على تعويض 
غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري )1.8 مليون يورو(، لصالح نجم كرة 

الفرنسية السابق بالتيني، وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا 
قرارها 8 جويلية المقبل، في هذه القضية التي دمرت الحياة المهنية للثنائي، 

حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات لكل منهما.
ورفض المدعي العام توماس هيلدبراند المطالبة بحكم صارم ضد بالتيني )66 
عاما( وبالتر )86 عاما(، وطلب أن تكون إدانتهما مصحوبة بعقوبة مع وقف 

التنفيذ والمراقبة لمدة عامين.
ووقع بالتيني وبالتر اتفاقاً مكتوباً في أوت 1999 ينص على دفع االتحاد 
الدولي، مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنوياً، ليؤكدا إنهما اتفقا على دفع 

700 ألف سنوياً أكثر، عندما تسمح مالية االتحاد الدولي بذلك.
وقدم بالتيني الذي تبوأ حينها رئاسة االتحاد األوروبي فاتورة بقيمة 2 مليوني 

فرنك سويسري )1.8 مليون يورو( في بداية عام 2011، وقعها بالتر وقدمها 
إلى فيفا كرصيد متأخر للراتب.

وقال هيلدبراند إنه حتى لو حول »فيفا« مليون فرنك سويسري إلى بالتيني 
في عام 1999، لكان لديه أكثر من 21 مليون فرنك نقداً، ووصل احتياطه 

إلى 327 مليوناً في عام 2002، وأصر على أن الموافقة على مثل هذا 
المبلغ بدون عقد مكتوب ومن دون شهود ومن دون تدوينه في الحسابات على 

اإلطالق يتعارض مع الممارسات التجارية وكذلك عادات االتحاد الدولي.
كو�ستاريكا تكمل عقد المتاأهلين لكاأ�س العالم

قطر تك�سف عن �لمل�سق �لر�سمي 
لمونديال 2022

كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة كأس العالم 2022 في قطر عن تصميم الملصق 
الرسمي للبطولة العالمية الذي صممته الفنانة القطرية بثينة المفتاح.

ويبرز الملصق الرئيسي للبطولة االحتفال بكرة القدم وشعبيتها الواسعة في 
أنحاء العالم العربي، من خالل تصوير مكونين من غطاء الرأس التقليدي 

للرجال في قطر والمنطقة، وهما الغترة والعقال، يلوحان في الهواء.
وتستضيف قطر بطولة كأس العالم في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 

بمشاركة 32 منتخبا.
وأكمل منتخب كوستاريكا عقد المتأهلين لنهائيات مونديال »قطر 2022« 

بحجزه البطاقة الـ32 األخيرة على حساب نيوزيلندا في مباراة أقيمت الثالثاء 
في قطر ضمن الملحق العالمي.

اإنفانتينو يهنئ الدول المتاأهلة لمونديال قطر 2022:

�سنعي�س �لن�سخة �لأف�سل من كاأ�س 
�لعالم على �لإطالق

وجه جياني إنفانتينو، رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، التهنئة لكافة 
الدول الـ32 التي تأهلت إلى كأس العالم »قطر 2022«، وتواجد رئيس فيفا 
في الدوحة هذا األسبوع، لحضور مباراتي الملحقين القاريين، حيث اكتملت 

قائمة المنتخبات المتأهلة، بعد فوز كوستاريكا على نيوزيلندا في ملعب الريان، 
وقبلها بأربع وعشرين ساعة تغلبت أستراليا على البيرو بنتيجة ركالت الترجيح 

بين جنبات نفس الملعب.
وقال إنفانتينو، في تصريح للموقع الرسمي لالتحاد الدولي: »أصبحنا نعرف 

المنتخبات الـ32 التي تأهلت إلى كأس العالم قطر 2022. تهانينا لكم، وبطبيعة 
الحال، أهاًل وسهاًل بجماهير تلك الدول، والمشجعين من كافة أرجاء العالم 

الذين سيأتون إلى الدوحة بعد عدة أشهر في نوفمبر وديسمبر هذا العام لالحتفال 
بكرة القدم، ولكي نعيش سوياً الحدث األكبر على وجه األرض والنسخة 

األفضل من كأس العالم على اإلطالق«.
وستنطلق كأس العالم في قطر يوم 21 نوفمبر، بإقامة أربع مباريات، حيث 

سيلتقي منتخبا السنغال وهولندا، بينما يلعب في نفس اليوم كل من إنكلترا مع 
إيران، ويواجه منتخب البلد المضيف قطر نظيره اإلكوادوري، بينما يختم لقاء 

أميركا وويلز مواجهات اليوم األول.
الوكاالت
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المقترح تمت الموافقة عليه والمناف�سة �ستجري في الوليات المتحدة الأمريكية

»يويفا« ي�ستحدث بطولة جديدة تطيح ببطل 

دوري �لأبطال من �ل�سوبر �لأوروبي

حاول تبرير الهزيمة القا�سية اأمام كوريا الجنوبية

�إيهاب جالل يلمح لن�سحابه من تدريب منتخب م�سر
كشفت تقارير إعالمية مصرية، أن مدرب منتخب مصر، إيهاب 
جالل، أبلغ معاونيه بأنه سيترك منصبه على رأس اإلدارة الفنية 

لـ«الفراعنة«، وذلك في أعقاب الخسارة أمام كوريا الجنوبية، 
بهزيمة مذلة، بنتيجة 4-1، في مباراة ودية جمعت المنتخبين أول 

أمس، في العاصمة سيول.
ونقل موقع »مصراوي« عن مصدر وصفه بـ«المقرب من 

إيهاب جالل«، أن األخير أخبر معاونيه بأن المباراة ضد كوريا 
الجنوبية ستكون األخيرة له في منصبه، وأشار إلى أن إيهاب 

جالل لن يعود مع بعثة منتخب مصر إلى القاهر بعد لقاء كوريا 
الجنوبية، حيث سيسافر إلى الواليات المتحدة األمريكية لقضاء 

إجازة لمدة أسبوع، بعد حصوله على إذن مسبق من جمال عالم، 
رئيس اتحاد الكرة المصري.

ومنذ توليه اإلشراف على منتخب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس 

كيروش، قاد إيهاب جالل »الفراعنة« في ثالث مباريات، وحقق 
الفوز بشق األنفس على غينيا بهدف دون رد، وخسر أمام إثيوبيا 

وكوريا الجنوبية 2-0 و4-1 تواليا.
من جهته، أعرب المدير الفني لمنتخب مصر، عن حزنه للخسارة 

أمام كوريا الجنوبية، وقال في مؤتمر صحفي عقب المباراة: 
»لدينا العبون صغار، يخوضون مثل هذه المباريات ألول 

مرة، وقدموا جهدا كبيرا، والنتيجة ال تعبر عن سير اللقاء أو 
عدد الفرص، أهداف كوريا جاءت من كرات عرضية من داخل 
منطقة الجزاء، وكان هناك توفيق كبير للمنتخب الكوري، حيث 
وصل بخمس كرات لمرمى الشناوي، وسجل 4 أهداف، العبو 

منتخب مصر قدموا أداء مميزا، وكسبنا العبين كبار مثل إبراهيم 
عادل وأحمد حمدي ومصطفى محمد، وأوجه لهم التحية«.

الوكاالت
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قال محمد السات مدرب المنتخب الوطني ألقل من 20 سنة أمس 
ان أشباله سيستهدفون التتويج بلقب كأس العرب المقرر إجراؤها 

بين 20 جويلية و6 أوت المقبلين في المملكة العربية السعودية.
وصرح السات أمس، بعد نهاية التربص المغلق الذي أجراه 

منتخب أقل من 20 سنة: »نهدف لبلوغ نهائي دورة كأس العرب 
ولم ال الفوز باللقب ؟، وهذا سيمكننا من التحضير الجيد لبطولة 

شمال إفريقيا ألقل من 20 سنة التي ستجرى في مصر للفوز 
بالتأشيرة الوحيدة المؤهلة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا لألمم 

ألقل من 20 سنة، التي ستجرى في مصر بين 18 فيفري و12 
مارس القادمين 2023«

وبرر السات غياب سبعة من العناصر عن تشكيلته في التربص 
المغلق الذي اختتمه أول أمس بالمركز التقني الوطني بسيدي 

موسى، وأكد ان ذلك راجع الجتيازهم امتحان البكالوريا، حيث 
فضل ترك مجال لهم للتركيز على استحقاقاتهم الدراسية، وأشار 

إلى أن ذلك مكنه من استدعاء عناصر أخرى ومنحها فرصة حمل 
قميص المنتخب الوطني.

وبهذا الخصوص، أضاف مدرب النصرية السابق: »لم تفقد 
التشكيلة أي من مميزاتها، بالعكس، فقد تمكن الالعبون الجدد 

من التأقلم مع زمالئهم بسرعة، وأقحمت العديد منهم في التشكيلة 
األساسية التي واجهت سباب قسنطينة وديا، وكانوا في مستوى 

التطلعات«
اما فيما يخص تربص سيدي موسى، أكد السات: »لقد أجرينا 

التربص ما قبل األخير قبل كأس العرب، وكان التربص إيجابيا، 
حيث واجهنا خصما محترما، بطل الجزائر بعد إجراء 30 مباراة، 

كانت مباراة قوية بالنسبة للطرفين، مكنتنا من إجراء التقييم 
الخاص بالالعبين من الناحيتين الفردية والجماعية بالنسبة لالعبين 

الدوليين الجدد«
ق.ر

أثنى المدير الفني الفرنسي الشهير 
أرسين فينغر والمستشار الحالي في 

االتحاد الدولي لكرة القدم، عن المدربين 
في القارة األفريقية، من بينهم الناخب 

الوطني جمال بلماضي، الذي يقود 
الخضر منذ عام 2018، وقال إنه 

يعتبره ثاني أفضل مدرب في القارة 
السمراء حاليا.

 ويرى المدير الفني السابق لنادي أرسنال 
اإلنجليزي، أن بلماضي من المدربين 
الذين يفهمون كرة القدم، مشيدا أيضا 
بمدرب منتخب السنغال بطل أفريقيا 

أليو سيسي، واصفاً الكونغولي فلوران 

إيبينغ، مدرب نهضة بركان المغربي، 
بـ«غوارديوال أفريقيا«.

وقال أرسين فينغر، في تصريحات نقلها 
موقع »أفريكا سبور«، أمس: »كرة القدم 

األفريقية مزدهرة، ويرجع ذلك إلى حد 
كبير إلى جيل جديد من المدربين الذين 

يحاولون االبتكار«.
وتابع المدرب الفرنسي: »يكتسب جمال 
بلماضي الثقة، فهو يفهم اللعبة ويعرف 

كيف يوظف أفكاره، واألمر نفسه بالنسبة 
للسنغالي أليو سيسي، وهما يفهمان 

كرة القدم، أما فلوران إيبينغ، فأعتبره 
غوارديوال أفريقيا، ولن أُفاجأ إذا تولى 

قيادة ناد أوروبي في السنوات المقبلة«.
ويحقق بلماضي مشوارا رائعا على 
المستوى التدريبي، بعد أن كان قد 

قضى فترة ناجحة في قطر مع منتخب 
العنابي وفريق الدحيل، كما نجح في 

قيادة المنتخب الوطني للفوز بلقب أمم 
أفريقيا 2019 بعد انتظار طويل، وتبقى 

العثرة الوحيدة هي اإلخفاق في التأهل 
لكأس العالم 2022، وكان قريبا من 
ذلك لوال هدف قاتل في آخر الثواني 

للمنتخب الكاميروني في اللقاء الفاصل 
بين المنتخبين.

ق.ر

الفرن�سي فينغر يثني على مدربي القارة ال�سمراء ويوؤكد

»بلما�سي اكت�سب الثقة وهو يفهم كرة 
القدم ويعرف كيف يوظف اأفكاره«

ال�سات يقيم ترب�ص �سيدي مو�سى لمنتخب اأقل من 20 �سنة ويوؤكد

»نح�سر بجدية للتناف�س على لقب بطولة العرب في ال�سعودية«

مبولحي يعود لتدريبات االتفاق

الإ�سابة تبعد بن دبكة عن 
الفتح ال�سعودي لأ�سبوعين

كشفت تقارير إعالمية سعودية أمس أن اإلصابة التي تعرض لها الدولي 
الجزائري سفيان بن دبكة، العب فريق الفتح، خالل مشاركته مع المنتخب 
الوطني في مواجهته لنظيره التنزاني، ستغيبه عن أداء التدريبات مع فريقه 

لمدة أسبوعين، يخضع خاللهما الالعب للتأهيل قبل العودة إلى المشاركة.
وأوضحت مجلة »الرياضية« أمس أن المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس 
مهدد بالحرمان من خدمات متوسط ميدانه الجزائري في المقابلتين األخيرتين 

في دوري المحترفين السعودي، وهو ما اعتبرته ضربة مواجهة لنادي 
االتفاق الذي أصبح يعتمد على العب مولودية الجزائر في الفترة األخيرة.

من جهة أخرى، عاد الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي قائد نادي 
االتفاق السعودي، في تدريبات فريقه أول أمس، على ملعب رديف النادي، 

وذلك بعد فراغه من المشاركة الدولية محاربي الصحراء.
وكان لعودة مبولحي لتدريبات فريقه الوقع اإليجابي على الطاقم الفني 

للفريق، والذي يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، نظرا لمكانة التي 
يتمتع بها حارس الخضر في صفوف ناديه.

ت�سوية للجولة الـ34 واالأخيرة من الرابطة 

المحترفة االأولى:

الوفاق ي�ستقبل �سو�سطارة 
لإ�سدال ال�ستار على المو�سم

 ستضيف فريق وفاق 
سطيف غريمه اتحاد 
الجزائر يوم الجمعة 

بملعب 8 ماي 1945 
نفي مباراة تندرج ضمن 

تسوية الجولة 34 
واألخيرة لبطولة الرابطة 

االولى المحترفة لكرة 
القدم والتي ستنهي رسميا 

الموسم الكروي للموسم 
.2021-2022

الوفاق الذي سجل مساء الثالثاء فوزا عريضا بميدانه أمام نصر حسين داي، 
يرغب في إنهاء الموسم بنتيجة إيجابية تسمح له بااللتحاق بنادي بارادو في 

المركز السادس للترتيب العام، وستكون المباراة األخيرة للموسم، شكلية 
بالنسبة لالتحاد الذي ضمن رسميا مرتبته ضمن رباعي المقدمة الرابعة، 

وبالتالي مشاركته رفقة شبيبة الساورة في منافسة كأس الكونفدرالية اإلفريقية.
وكان من المقرر اجراء هذه المباراة يوم السبت الماضي لكنها تأجلت بسبب 

وفاة وسط الميدان الدولي لمنتخب المحليين لالتحاد، بالل بن حمودة مساء 
يوم الجمعة الماضي إثر حاث سير أليم، وسيخوض نادي »سوسطارة« 

المباراة بالعبين من صنف الرديف واقل من 19 عاما.
اأبناء العقيبة كانوا قد قرروا اإلغاء 

احتفاالت التتويج باللقب

اتحاد العا�سمة يحيي موقف 
اإدارة واأن�سار �سباب بلوزداد

 وجهت أسرة فريق اتحاد العاصمة، رسالة شكر وتقدير لنظيرتها من شباب 
بلوزداد، بعد قرار األخيرة بإلغاء احتفاالت التتويج بالبطولة للمرة الثالثة 

تواليا احتراما لروح فقيد كرة القدم الجزائرية، بالل بن حمودة.
ونشر الحساب الرسمي لسوسطارة على موقع التواصل االجتماعي 

»فايسبوك« رسالة جاء فيها: »تحية احترام وتقدير من إدارة اتحاد العاصمة 
لنظيرتها في شباب بلوزداد، وهذا بعد قرار مسؤولي وأنصار شباب بلوزداد 

إلغاء حفل التتويج بالبطولة الذي كان مقرراً بملعب 5 جويلية، تضامناً مع 
أسرة االتحاد و احتراما لعائلة الالعب بالل بن حمودة رحمه الله«

وكان محمد بن الحاج رئيس مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد، قد أعلن توقيف 
االحتفاالت التي كانت مبرمجة، لالحتفاء بفوز الفريق األول بلقب الدوري 
الجزائري للمحترفين للمرة الثالثة في تاريخه، بسبب وفاة بالل بن حمودة.
وقال النادي البلوزدادي في بيان عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك«: 
»من الطبيعي أن يحتفل فريقنا العتيد بتتويجه بطال عن جدارة واستحقاق 
بالبطولة الوطنية المحترفة، ومن البديهي أيضا أن يكون االحتفال باللقب 

الثالث على التوالي عرساً كبيراً يضم العائلة البلوزدادية بكل شرائحها، وهو 
ما كان مقررا من طرف إدارة الفريق التي سعت جاهدة بالتنسيق مع بعض 
األنصار األوفياء لفريقنا العزيز، إلقامة حفل التتويج بملعب 5 جويلية، غير 

أن األقدار حالت دون ذلك بعد الفاجعة الكبيرة التي هزت عالم كرة القدم، 
بوفاة العب اتحاد العاصمة والمنتخب الوطني المحلي »بالل بن حمودة«، 

إثر حادث مرور أليم، ونظرا لهذا المصاب الجلل واعتبارا لحزن عائلته 
وفريقه وأنصاره، يتعذر على فريق شباب بلوزداد أن يحتفل ويفرح بلقب 

البطل وهو يعلم أن عائلة اتحاد العاصمة الكبيرة في حداد وحزن عميق. إنها 
مسألة أخالق وشرف تتطلب احترام الحداد ومشاطرة الحزن وتقديم العزاء 

والمواساة«.
ق.ر/واج

المنتخب الوطني لكرة اليد في ترب�ص تح�سيري باإيطاليا

اأكثر من 2000 كاميرا لتاأمين الألعاب المتو�سطية بوهران
قامت مؤسسة انجاز انظمة المراقبة 

بواسطة الفيديو التابعة لمديرية الصناعة 
العسكرية بتأمين كلي لوالية وهران 

المحتضنة أللعاب البحر االبيض المتوسط.
وقال هشام عثامنية إطار مدني بالمؤسسة 

» إن أكثر من 2000 كاميرا مراقبة 
وضعت في والية وهران كما تم وضع 

نظام المراقبة بييترى الحديث جدا في كل 
المالعب التي ستحتضن فعاليات العاب 

البحر االبيض المتوسط.
وعلى غرار االهتمام بألعاب البحر 
االبيض المتوسط أكد المتحدث في 

ربورتاج للقناة األولى أن المراقبة بواسطة 
الفيديو تقنية تم تعميمها من قبل وزارة 

الدفاع الوطني على كل النقاط الحساسة 
عبر التراب الوطني ومنها مدينة الجزائر 

التي أصبحت تحت المراقبة من خالل 
5000 كاميرا.

وبخصوص تأمين الواليات الجنوبية 
فلجأت مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة 

بواسطة الفيديو إلى نشر انظمة مختلفة 
لحماية المواقع الحساسة والرسمية ومنها 

نظام مراقبة المداخل ونظام كاشف االمتعة 
ونظام كاشف المعادن.

من جهة أخرى، شرع المنتخب الجزائري 
لكرة اليد أول أمس، في تربص ما قبل 

تنافسي بإيطاليا حيث سيخوض مباراتين 
وديتين أمام نظيره اإليطالي، استعدادا 

لأللعاب المتوسطية2022- بوهران، 
واوضحت الهيئة الكروية بأن أشبال 

المدرب الوطني، رابح غربي، سيخوضون 
مباراتين وديتين ضد منتخب إيطاليا الذي 

يحضر هو االخر للموعد المتوسطي 
بوهران، يومي 19 و 22  جوان على 
الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر.

وبعد التظاهرة المتوسطية، سيشارك 
زمالء بركوس مسعود في البطولة 

اإلفريقية لألمم2022- المقررة بمصر 
)9 - 19 جويلية( حيث سيكونون ضمن 

المجموعة الثانية مع  منتخبات كينيا و 
الغابون و غينيا.

ق.ر



 101,6 مليون برميل 
يوميا م�ستوى الطلب العاملي

 توقعات باإرتفاع الطلب العاملي
 على النفط خالل عام 2023

بدأت بوادر تعافي االقتصاد العالمي تظهر من خالل ارتفاع الطلب 
العالمي على النفط، وينتظر أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط 

خالل العام المقبل، مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.
وكشفت أمس وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الدوري الصادر يوم 

أمس، بأن التوقعات بخصوص  الطلب العالمي على النفط الخام 
تصب في خانة االرتفاع  لتتجاوز أزيد من 101,6 مليون برميل 

يومًيا خالل 2023، ليتجاوز بذلك مستويات ما قبل فيروس كورونا.
تأتي التوقعات بالموازاة مع ارتفاع أسعار الخام، التي سجلت 

مستويات وصلت إليها مع بداية العمليات العسكرية الروسية على 
األراضي األوكرانية بداية شهر مارس الماضي،  وترى الوكالة، بأن 

تعافي الطلب في الصين سيعزز من نمو الطلب على النفط خارج 
منظمة التعاون االقتصادي، مشيرة بأن الطلب العالمي على النفط 

سينمو بمقدار 2,2 مليون برميل يوميا عام 2023.
وأوضح التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، بأن الدول غير 
األعضاء في تحالف مجموعة أوبك بلوس ستقود نمو اإلمدادات 

العالمية خالل العام المقبل، إذ ستقوم بإضافة نحو 1,9 مليون برميل 
يوميا خالل ما تبقى من العام الجاري، و1,8 مليون برميل يوميا عام 

.2023
وفي المقابل، فإن الوكالة ترى بأن مستوى اإلنتاج لدى مجموعة 

أوبك بلوس، سيشهد انخفاضا خالل العام المقبل، على خلفية 
العقوبات المفروضة على روسيا من قبل دول االتحاد األوروبي، 

لكنها في أكدت بأن تعافي إنتاج ليبيا، سيعمل ذلك على زيادة إنتاج 
تحالف أوبك بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية، بأن مخزونات النفط العالمية عادت 
لالرتفاع بمقدار 77 مليون برميل في شهر  أفريل الماضي، وذلك 

بعد عامين من االنخفاض.
ومن جانب أخر، ينتظر أن يؤدي تباطؤ الطلب على النفط مقابل 

زيادة المعرض النفطي حتى نهاية العام الجاري، إلى استعادة سوق 
النفط العالمية توازنها، ولكنها أكدت بأن الوضع لن يدوم لوقت 

طويل.
وبحسب تقرير وكالة الطاقة، فإن التوزان المتوقع لسوق النفط 

سيكون قصير األجل، نتيجة دخول العقوبات المفروضة على روسيا 
حيز التنفيذ بشكل كامل، مع تعافي الطلب على النفط في الصيف، 

يضاف لها مخاوف استمرار تراجع إنتاج ليبيا وتآكل قدرة إنتاج 
تحالف مجموعة أوبك بلوس االحتياطية.

وبخصوص األسعار، فإن كل التوقعات تصب في بقائها مرتفعة، في 
ظل التأثر الكبير للسوق الطاقوية بمختلف األحداث العالمية واستمرار 
العمليات العسكرية الروسية على األراضي األوكرانية وتسليط االتحاد 

األوروبي والواليات المتحدة االمريكية لعقوبات اقتصادية على 
موسكو وإقدام إدارة بوتين على فرض إجراءات اقتصادية ردا على 

العقوبات، ما جعل األسواق عرضة لتقلبات كثيرة.
ف.م

سجلت أسعار العقود العاجلة للنفط الخام الجزائري 
صحاري بالند مكاسب جديدة في تداوالت يوم أمس 
األربعاء، وارتفعت بنسبة وصلت ل 2,99 بالمئة، 

لتبلغ 129,87 دوالر للبرميل الواحد، لتعود األسعار 
المستويات المسجلة بداية شهر مارس.

وحقق النفط الخام الجزائري "صحاري بالند" أكبر 
ارتفاع بين باقي خامات سلة أوبك ب 3,77 دوالر 
للبرميل، ويبقى سعر النفط الخام النيجيري األعلى، 

إذ وصل ل 129,93 في تعامالت يوم أمس، وبزيادة 
قدرت ب 2,99 بالمئة، حسب بيانات الموقع المتخصص 

أويل بريس.
وشهدت أسعار العقود العاجلة للنفط الخام الخاصة بسلة 

أوبك ارتفاعا وتراوحت الزيادات بين 3,23 دوالرا 
و3,77 دوالرا، مواصلة في اآلونة األخيرة تحقيق 

مكاسب جديدة، مدعومة من التخوفات بشّح اإلمدادات 
العالمية.

وأثرت المخاوف من تأثّر الطلب على الوقود بفعل ركود 
محتمل وقيود جديدة لمواجهة كورونا في الصين، في 

بورصة أسعار النفط الخام، ورغم التقلبات التي تشهدها 
التداوالت، إال أن تركيز السوق يبقى منصبا على نقص 

المعروض.
وتفاقمت في اآلونة األخيرة المخاوف من شّح اإلمدادات 
العالمية بسبب انخفاض الصادرات من ليبيا وسط أزمة 

سياسية أضّرت باإلنتاج والمواني، حيث كشف وزير 
النفط الليبي محمد عون، عن انخفاض اإلنتاج في البالد 

إلى 100 ألف برميل يوميا مقابل 1.2 مليون برميل 
يوميا العام الماضي، بينما يكافح المنتجون اآلخرون 

في مجموعة أوبك بلوس للوفاء بالتزاماتهم من حصص 

إنتاجهم، فيما أن المعروض من الخام الروسي يواجه 
حظرا من قبل دول االتحاد األوروبي، على خلفية شنها 

لعمليات عسكرية على األراضي األوكرانية.
كما أن فرض الصين أكبر مستورد للنفط عالميا 

إجراءات غلق على بعض المدن لمجابهة تفشي فيروس 
كورونا، قد تعيد بالسوق الطاقوية لالنخفاض قليال في 

قادم األيام.
 ومن جانب أخر، فقد انخفض سعر العقود اآلجلة لخام 

برنت القياسي الخاصة بالتسليم خالل شهر أوت المقبل- 
بنحو 1 بالمئة، ليصل إلى 119,86 دوالر للبرميل.

وتراجعت أسعار العقود المستقبلية لخام غرب تكساس 
الوسيط الخاصة بالتسليم خالل شهر جويلية المقبل بنسبة 
وصلت ل 1,2، مسجلة 117,67 دوالرا للبرميل، وفق 

بيانات الموقع المتخصص أويل بريس.

استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب، أول 
أمس, وزير الصناعة والتجارة والتموين للمملكة 

األردنية الهاشمية, يوسف الشمالي, والذي اتفق معه 
على برنامج يتضمن دراسة إمكانيات إمداد األردن 
بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول 

المسال وكذلك توزيع وتخزين المنتجات البترولية في 
األردن.

وقد استقبل عرقاب, وزير الصناعة والتجارة والتموين 
للمملكة األردنية الهاشمية, مرفوقا بسفير األردن 

بالجزائر بمقر دائرته الوزارية, حسبما أفاد به بيان 
للوزارة.

واستعرض الوزيران حالة عالقات التعاون بين البلدين 
في مجال الطاقة والمناجم, وبعد دراسة كافة إمكانيات 

التعاون تم "االتفاق على برنامج وتكليف مجموعة 
عمل بتنفيذ اإلجراءات المختارة لدراسة إمكانيات 
إمداد األردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال 

وغاز البترول المسال وكذلك توزيع وتخزين المنتجات 
البترولية في األردن", يضيف ذات المصدر.

وفي معرض اإلشارة إلى "العالقات الممتازة" بين 
الجزائر واألردن, قدم السيد عرقاب لمحة عامة عن 
السياسة الطاقوية والمنجمية بالجزائر, كما أكد على 

إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل 

أفضل الستكشاف واستغالل تراثها المنجمي.
وتحقيقا لهذه الغاية, دعا الوزير بهذه المناسبة الشركات 
األردنية لالستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وخاصة 

في مجاالت التنقيب عن المعادن والذهب واألتربة 
النادرة وإنتاج األسمدة وتحويل الفوسفات, حسب البيان.

كما استعرض الوزيران أوضاع السوق الدولية 
للمحروقات وتطورها.وأكد, من جهته, الوزير األردني 
أن المباحثات كانت "مثمرة للغاية", وأعرب عن "رغبة 

بالده في تطوير عالقات الشراكة مع الجزائر وتعزيز 
المشاورات االقتصادية وتبادل الخبرات".

ف.م

إشـهـــار

ف.م
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يقرتب اخلام اجلزائري   
مــــن حاجـــــز 130 دوالر

عرقاب يدر�س مع وزير ال�صناعة والتجارة االأردين امكانيات امداد االأردن بالطاقة



»العاشرة  الثانية  روايته  في    
يحاول  واشنطن«،  بتوقيت 
والخيال  الحقيقة  بين  يمزج  أن 
عن  الحديث  من خالل  العلمي 
عبر  العالم  يلّف  الذي  القلق 
تتصادم  متناقضة  شخصيات 
وحّركهم  البعض،  بعضها  مع 
الخاصة  بطريقته  السارد 
)ميتا  الماورائي  القص  عبر 
التخييل  التخييل فوق  سرد( أو 
الحاجز  يكسر  الذي  األصلي 

بين الواقع والخيال.
الرواية،  في  ثمة شخصيتان    
يريد  الذي  الحقيقي  الكاتب 
الذي  والمزيّف  العالم،  إنقاذ 
يسعى لخرابه، واألخير يخّطط 
شفرات  فّك  إلى  للوصول 
للرئيس  النووية  الحقيبة 
الحرب  تبدأ  لكي  األميركي، 

الكونية الجديدة.
جعل  الروائي  أن  ويالحظ    
قابلية  تمتلك  الشخصيات 
التحّول لتلعب أدوارا مختلفة في 
أو  الزمن  عبر  السفر  يشبه  ما 
صنع المستقبل وفق تصورات 
للقطراني  وصدر  غرائبية، 
عدد من القصص، على غرار 
و«بقعة  الصمت«  »إنفلونزا 
المقهى«  و«ذاكرة  زيت« 
بدقيقة«،  العالم  نهاية  و«قبل 
بعنوان  رواية  له  وصدرت 

»متحف منتصف الليل«.
  ويقول عن روايته األخيرة إن 
كتبت  كأنها  سيشعر  »القارئ 
يتنازل  إذ  كتاب،   3 يد  على 
احتجاجا،  كتابتها  عن  األول 
النهاية  وفي  آخر،  فيتسلمها 
هناك كاتب ثالث يعمد إلى هدم 
البنية األساسية بطريقة مفاجئة، 

والتكنيك  الثيمة  جعل  لهذا 
الكاتب  يمتطي  مختلفين، حيث 
عبر  والعجائبية  الغرائبية 
أساليب ما وراء السرد وبمزاج 

مشوق ومدهش للقارئ«.
عمله  أن  الروائي  ويرى    
هذا  يلف  الذي  »القلق  يناقش 
العالم، فيعمد كاتبها إلى محاولة 
اختراق المنظومة الكبرى وفك 
من  النووية  الحقيبة  شفرات 
أن  تحاول  جديدة  قوى  خالل 
أو  افتراضيا  الواجهة  إلى  تنفذ 
اعتمد  أنه  ويضيف  حقيقيا«، 
يشبه  بما  العلمي  الخيال  على 
المس  أو  الزمن  عبر  السفر 
أو الجنون، مما أدى إلى خلق 
عوالم ورقية وأخرى حقيقية«.

الرواية  بطل  عن  ويتحدث    
ضاحي،  »كامل  إنه  قائال 
يسعى  حقيقية  شخصية  وهو 
على  أينشتاين  نظرية  إلكمال 
توّقف  قد  األخير  أن  اعتبار 
عند الجاذبية«، أما الشخصيات 
القابلية  »تمتلك  فإنها  األخرى 
على التحّول لكي تلعب أدوارا 
وفق  المستقبل  لصنع  مختلفة 

تصّورات غرائبية«.
السلمان  الناقد علوان    ويقول 
على  »تقوم  إنها  الرواية  عن 
وتفتيت  الحكائية  البنية  هدم 
مبناها  بتجاوز  معناها، 
على  واالتكاء  التقليدي، 
حدود  يخترق  الذي  العجائبي 
والتاريخي  والمنطقي  المعقول 

والواقعي«.
  ويرى السلمان أن قدرة الكاتب 
الشخصيات  ابتكار  في  تتجلّى 
معا،  والواقع  الخيال  وتوظيف 
عن  يكشفان  وإتقان  ببراعة 

تميّزه ببناء لغوي رصين عبر 
وتداخل  موحية  ألفاظ  توظيف 

المألوف والالمألوف.
الرواية  إن  بقوله  يضيف  و    
مستّمدة  »أفكار  على  اعتمدت 
ومن  الشعبية  المعتقدات  من 
والمتخيّل،  الواقع  عنف 
على  أضفى  الّذي  الشيء 
الغرابة  سمات  السردي  العمل 
والمتعة في آن واحد«، ويرى 
رواية  »قّدم  القطراني  أن 
سرديين  أسلوبين  على  تقوم 
والعجائبية«،  الغرائبية  هما 
اتّبع »تقنية  ويمضي بقوله إنه 
مّكنته من تناول ما هو مألوف 
في الواقع بشكل غير مألوف«.

في  المولود   - والقطراني    
جوائز  على  - حصل  البصرة 

األولى  الجائزة  منها  عديدة؛ 
األمل،  ومؤسسة  إلذاعة 
والجائزة األولى لمسابقة جريدة 
األولى  الجائزة  وكذلك  العشار 

لمسابقة وزارة التربية.
منتهى  الناقدة  ترى  بالمقابل    
»الرواية  أن  العيداني  عمران 
منطقة  تغادر  بدأت  العراقية 
وتدخل  وتداعياتها  الحروب 
والخيال  التكنولوجيا  عالم 
الحالي،  الواقع  مع  والتعاطي 
وتتجه نحو المستقبل والخروج 
العالم  إلى  الضيقة  البيئة  من 

األوسع«.
تراه  الذي  األمر  وهو    
رواية  خالل  من  العيداني 
قارئه  أخذ  الذي  القطراني، 
بين  جمع  مختلف  عالم  »إلى 

الرواية  فبطل  والخيال؛  الواقع 
شخصية حقيقية ال تزال تعيش 
من  جزءا  لتكون  البصرة  في 
يقودنا  خيالية  سردية  لعبة 
واشنطن  إلى  البصرة  من  فيها 
وغير  ومقنع  سلس  بأسلوب 

متطرف«.
الناقدة  تقول  -كما  والرواية    
على  »تحتوي  العراقية- 
تحركات بوليسية واستخباراتية 
خط  وهذا  العلم  فيها  يسيطر 
العراقية«،  الرواية  في  جديد 
»كان  القطراني  أن  وتعتقد 
الروائي  بأسلوب  متأثرا 

األميركي دان براون«.
الرواية  لغة  عن  وتتحدث    
وتقول إنها »بعيدة عن التكلف 
التعقيد  من  سردياته  وتخلو 

وتميل إلى الفضاء المفتوح وال 
بل  الفردية،  الذات  تنغلق على 
كوسيلة  الجمعية  البؤرة  يعتمد 
في  السردية  الصورة  الكتمال 
جميع الشخصيات ال بشخصية 

بطل واحد«.
»اللغة  أن  العيداني  وترى    
عامال  إال  تكن  لم  الرواية  في 
مساعدا قويا في حبكة الرواية 
رحلة  في  انطالق  ونقطة 
انشغلت  التي  السردية  الكاتب 
رغم  المتموضع،  العالم  بهذا 
أحمر  زر  رحمة  تحت  سعته، 
لحظة  أية  في  يدوسه  صغير 
لرجل  صغير  أصبع  مجنونة 
امتلك سلطة تخوله ذلك فيدمر 

المعمورة وبكل بساطة«.

العراقي با�شم القطراين ي�شدر روايته »العا�شرة 

بتوقيت وا�شنطن«

عرو�ض فنية و توزيع جوائز مبنا�سبة الحتفال بيوم الطفل الإفريقي
   أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أمس األول، بالجزائر العاصمة، على حفل توزيع جوائز المسابقة 

الخاصة باألطفال التي أطلقها المسرح الوطني محي الدين بشطارزي مؤخرا بمناسبة إحياء يوم الطفل اإلفريقي المصادف 
16 يونيو من كل سنة.

  وأسفرت نتائج المسابقة على تتويج  كل من ماريا عيسى ودادي من غرداية، شيماء ناصر من المسيلة و عبد الرحمان 
تاكلي من تيزي وزو، الذين تم منحهم لوحات رقمية كمكافأة ألفضل النصوص المعبرة عن »حلم الطفل األفريقي«.

  وتميزت االحتفالية بتقديم مجموعة ثرية من العروض الغنائية والموسيقية و ببرنامج فني ترفيهي ثري ومتنوع خلق أجواء 
خاصة.

   كما قدم بالمناسبة عرض فني من أداء  أطفال »مدرسة حديدوان« لمسرح الطفل بعنوان »السمراء قارتي وافتخر« وهو 
عبارة عن ثمرة تكوين مسرحي استفاد منه 22 طفال على مدار سنة, في مجال األداء والتمثيل والكورغرافيا يعكس عبر 

مجموعة لوحاته الراقصة واإليقاعية ارتباط الطفل الجزائري بقارته.
  وضمن برنامج االحتفالية تم تقديم عرض الدمى رفقة الحكواتية نهلة زين التي تفاعل معها األطفال في أجواء بهيجة تعج 

بالفرحة و الحيوية.
  وفي هذا اإلطار ثمنت وزيرة الثقافة، في كلمة لها، مبادرة  المسرح الوطني بتخصيص برنامج إلحياء هذا اليوم يضم 
عرضا من أداء أطفال »مدرسة حديدوان للمسرح« التابعة لذات المؤسسة، معربة عن سعيها  »لتعميم إنشاء مثل هذه 

المدارس للتكوين المسرحي الخاصة بالطفل على المستوى الوطني بهدف تنمية قدراته ومواهبه اإلبداعية«.

3  مهرجانات فنية وطنية ودولية تزامنا مع الطبعة 19 للألعاب املتو�سطية
   تحتضن مدينة وهران خالل األيام المقبلة ثالثة مهرجانات فنية محلية و وطنية و دولية حسبما علم لدى رئيس مصلحة النشاطات الثقافية بمديرية الثقافة و الفنون 

للوالية.
  و تتزامن المهرجانات الفنية الثالثة، وفق السيد نور مخيسي مع الطبعة 19 لتظاهرة ألعاب البحر األبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران، خالل الفترة الممتدة من 
25 يونيو الجاري إلى 6 يوليو المقبل، حيث قررت وزارة الثقافة و الفنون تنظيمها خالل هذه الفترة دعما لألنشطة الثقافية و الفنية المبرمجة لصالح الجمهور الوطني 

و المحلي و زوار والية وهران من  المشاركين في التظاهرة الرياضية المتوسطية.
  و قررت وزارة الثقافة و الفنون في هذا اإلطار، استنادا للمتحدث، نقل تنظيم مهرجانين فنيين كانا ينظمان بوالية سيدي بلعباس نحو والية وهران و هما المهرجان 

الدولي للرقص الشعبي الذي سينظم خالل الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 5 يوليو بمشاركة فرق فنية من عدة دول و الطبعة 13 للمهرجان الوطني ألغنية الراي.
  و سيحتضن المسرح الجهوي »عبد القادر علولة« بمدينة وهران خالل الفترة الممتدة من 26 إلى 28 يونيو الجاري، الطبعة 13 للمهرجان المحلي لألغنية 

الوهرانية، بمشاركة عدد من وجوه األغنية الوهرانية و الطرب البدوي و حضور عدد من نجوم أغنية الراي مثل الفنان هواري بن شنات.
  و كانت وزارة الثقافة و الفنون قد أعلنت بداية السنة الجارية عن إعداد برنامج ثقافي جواري مكثف و متنوع خاص لمرافقة الطبعة 19 أللعاب البحر األبيض 

المتوسط بوهران، باإلضافة لتنظيم مهرجانات ثقافية و فنية و تدابير خاصة لتثمين التراث الثقافي و الحضاري لمدينة وهران، و تسخير و تعبئة عديد الهياكل 
والمنشآت الثقافية لمواكبة هذا الحدث الرياضي الهام.

  و اعتبرت الوزارة الوصية على قطاع الثقافة أن »هذه التظاهرة الرياضية الهامة هي بمثابة فرصة للترويج و التعريف بالثقافة الجزائرية، و مناسبة لتسليط الضوء 
على مدينة وهران و تاريخها و تراثها الثقافي المادي و الالمادي و مساهمتها الكبيرة في إثراء ثقافة البحر األبيض المتوسط«.
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مخصصة  كلمة  إلقاء  وبعد 
لقضية الصحراء الغربية، نجح 
السفير العرباوي في تدخلين له 
في إطار حق الرد، في دحض 
نظريات الوفد المغربي، بقيادة 
أفضل مثال لما ال ينبغي اتباعه 
عمر  المدعو  الدبلوماسية،  في 

هالل.
كعادته  األخير  هذا  ألقى  وقد 
السياق"  "خارج  خطابا 
البالية  الحيلة  مع  ويتماشى 
المتمثلة في صرف النقاش عن 
تضليل  ومحاولة  موضوعه 
بتصريحات  الدولي  المجتمع 
الصحة ضد  من  لها  أساس  ال 
الجزائر. ولمس الحضور مثاال 
المغربي  الممثل  عجز  على 
القديمة  وصفته  عن  االبتعاد 
والمتمثلة  مرارا،  والمستخدمة 
هي تفادي النقاش الحقيقي حول 
خالل  من  االستعمار  تصفية 
الذاتي"  تقديم "خطة االستقالل 

المشؤومة كخيار وحيد.
الدامغة  والحجج  الحقيقة  وأمام 
العرباوي،  السيد  قدمها  التي 
أكثر  المغربي  السفير  غرق 
في دوامة اإلنكار، ال سيما عند 
مواجهته بحقيقة تاريخية ذكره 
بها الدبلوماسي الجزائري حين 
 1975 سنة  المغرب  اقترح 
الغربية،  الصحراء  إقليم  تقاسم 
على  ثم  الجزائر  على  أوال 
رفضته  ما  وهو  موريتانيا، 
الجزائر على أساس أنه إقليم ال 

يتمتع بالحكم الذاتي.
المخصصة  الجلسة  وخالل 
الغربية،  الصحراء  لمسألة 
الهبة  العرباوي  السيد  أبرز 
من  للعديد  المتجددة  التضامنية 
الغربية  الصحراء  مع  الوفود 
تقرير  في  شعبها  حق  ودعم 
الهبة  هذه  أن  المصير.وأكد 
واألمل،  للتفاؤل  مصدر  "هي 
حيا  الضمير  بقاء  على  ودليال 
المتشبعة  الحرة  الشعوب  لدى 
والمبادئ  االنسانية  بالقيم 
االنسان،  لحقوق  األساسية 

وبأهداف األمم المتحدة".
كما أشار إلى "التقدم الضعيف 
مجال  في  اآلن  لغاية  المسجل 

يعد  الذي  االستعمار  تصفية 
بالنظر  حقيقي،  قلق  مصدر 
من  الغربية  الصحراء  لكون 
منذ  مسجال  اقليما  ال17  بين 
تصفية  وجب  كأقاليم   1963
االستعمار بها، وآخر مستعمرة 
التجسيد  في افريقيا في انتظار 
التاريخية  لالئحة  الكامل 

."1514
أوضح  اإلطار،  هذا  وفي 
العراقيل  عديد  أن  العرباوي 
تواجه مسار تصفية االستعمار 
ما  منذ  الغربية  الصحراء  في 
سنة،   )50( خمسين  يقارب 
بما فيها محاوالت التشكيك في 
أسسها كقضية تصفية استعمار 
استفتاء  بتنظيم  حلها  يتعين 
الصحراوي  للشعب  يسمح 
بممارسة حقه الثابت في تقرير 
الدولي،  للقانون  وفقا  مصيره، 
المتحدة  األمم  ميثاق  وبخاصة 

وقراراتها ذات الصلة".
==عمل الأمم املتحدة 

"املت�صلب" ي�ساهم يف 
زيادة حدة التوترات 

باملنطقة ==

الديبلوماسي  تأسف  كما   
الذي  للتصلب  الجزائري 
المتحدة  األمم  عمل  أصاب 

الصحراء  قضية  بخصوص 
ذلك  اصبح  حيث  الغربية، 
في  لتسببه  عميق  قلق  مصدر 
خطير"  بشكل  الثقة  "تقويض 
المغرب  النزاع،  طرفي  بين 
وجبهة البوليساريو، وساهم في 
بالمنطقة.  التوترات  زيادة حدة 
وحذر، في هذا الشأن، بقوله إن 
زيادة  في  يساهم  الوضع  "هذا 
شعب  لدى  باإلحباط  الشعور 
الذي يشهد  الغربية،  الصحراء 
صبره وأمله في ممارسة حقه 
يوما ما في تقرير مصيره بكل 

حرية امتحانا عصيبا".
"ان  قائال  العرباوي  وتابع 
الواقع  األمر  سياسة  تعنت 
تسعى  التي  االستعمارية,  
أطروحة  تسميه  ما  لفرض 
نهب  واستمرار  الذاتي  الحكم 
الصحراوي  الشعب  ثروات 
اضافة لتواطؤ بعض االطراف 
بغية  تدعمها  التي  االخرى 
شرعنة ضم اقليم واحتالله من 
حدوده  خارج  آخر  بلد  طرف 
يشكل  دوليا,  بها  المعترف 
الدولي  للقانون  فاضحا  خرقا 
ضم  على  تشجيع  من  فيه  لما 
و  شرعية  غير  بطريقة  اقليم 

السيطرة على شعب بالقوة".
أن  على  العرباوي  شدد  كما 

هذه االطروحة او الخيار الذي 
حق  ممارسة  ضمان  يمكنه  ال 
المشروع  الصحراوي  الشعب 
طريق  عن  مصيره  تقرير  في 
نزيه  و  حر  استفتاء  تنظيم 
الدولي  للقانون  رفض  "هو 
يعد  و  المتحدة  األمم  ميثاق  و 
تصفية  لعقيدة  صارخا   خرقا 
االمم  تتبناها  التي  االستعمار 
المتحدة و اللوائح ذات الصلة".

بعثة  أن  الدبلوماسي  وذكر 
المينورسو ليس بإمكانها مراقبة 
الجزء  في  االنسان  حقوق 
المحتل من الصحراء الغربية, 
ان  الغريب  "من  أنه  مضيفا 
الوحيدة  المينورسو  بعثة  تكون 
المتحدة  االمم  بعثات  بين  من 
مراقبة  مهمتها  تشمل  ال  التي 
االنسان".  حقوق  وضعية 
"ال  بالقول  العرباوي  وختم 
الواقع  األمر  لسياسة  مكان 
لتغيير  تهدف  وال ألية محاولة 
لشعب  الديمغرافي  التكوين 
االقليم  في  الغربية  الصحراء 
المحتل. ان اي خيار ال يضمن 
الصحراوي  الشعب  حرية 
تقرير  في  حقه  ممارسة  في 
الى  محالة  ال  سيؤول  المصير 

الفشل".

يف مداخلة له خالل انعقاد اللجنة اخلا�صة بت�صفية ال�صتعمار:

العرباوي يف�ضح عجز املغرب يف الدفاع   
مواقفه عن 

�صهد اليوم الأول من الدورة ال�صنوية للجنة الأمم املتحدة اخلا�صة بت�صفية ال�صتعمار، 

يوم الثنني الفارط، عملية ت�صحيح منهجية �صلطها املمثل الدائم للجزائر، نذير العرباوي 

على الوفد املغربي املرتبك.

من طرف ادارة �صجن الحتالل املغربي

اأ�صري �صحراوي يتعر�ض للإهمال 
الطبي والتمييز العن�صري 

أفادت رابطة حماية السجناء الصحراويين بسجون االحتالل المغربي 
نقال عن شقيقة األسير المدني الصحراوي, سيدي عبد هللا أحمد سيدي 

أبهاه, ضمن مجموعة "أگديم إزيك" و المتواجد بالسجن المغربي 
"تيفلت 2 ",شرق الرباط , أن شقيقها تعرض لإلهمال الطبي و التمييز 

العنصري من طرف إدارة السجن.
وحسب وكالة االنباء الصحراوية )واص(,أول أمس,آخر إتصال هاتفي 

تلقته من األسير المدني الصحراوي سيدي عبد هللا أحمد سيدي أبهاه 
كان  بتاريخ امس االثنين, أين أخبرها بما يتعرض له من إهمال طبي 

متعمد و تمييز عنصري بعد رفض االدارة السجنية عرضه على طبيبة 
السجن نظرا لتأزم حالته الصحية  بداعي غياب الطبيبة كما رفض 
مسؤولو السجن نقل هذا األخير للمستشفى لتلقي العالج الضروري.

وفي المقابل عمدت إدارة السجن المحلي "تيفلت 2 ", امس على عرض 
مجموعة من سجناء الحق العام  على طبيبة السجن إلجراء الفحوصات 
الطبية او نقلهم إلى المستشفى خارج السجن لتلقي العالج الالزم, و هو 
ما يؤكد المعاملة العنصرية و اإلهمال الطبي الذي تعتمده إدارة سجون 

االحتالل المغربي بشكل ممنهج في حق األسير المدني الصحراوي 
سيدي عبد هللا أحمد سيدي أبهاه.

 

�صي جني بينغ لـبوتني يوؤكد: 

ال�صني م�صتعدة ملوا�صلة الدعم املتبادل 
مع رو�صيا ب�صاأن ال�صيادة والأمن

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في محادثة مع الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين، أن الصين مستعدة جنبا إلى جنب مع روسيا لمواصلة 

الدعم المتبادل في مسائل السيادة واألمن. وقال الرئيس الصيني إنه على 
الرغم من التغيرات العالمية، تحافظ العالقات الصينية الروسية على 

ديناميكيات جيدة للتنمية على كافة األصعدة.
وأضاف: "منذ بداية هذا العام، على الرغم من التغيرات العالمية 

وعدم االستقرار في العالم، حافظت العالقات الصينية الروسية على 
ديناميكيات جيدة للتنمية". وأشار شي جين بينغ إلى أن التعاون 

االقتصادي والتجاري بين البلدين يظهر "تطورا مطردا"، مضيفا أن بدء 
عمل الخط السريع على جسر بالغوفيشتشينسك - هيخه فتح قناة اتصال 

جديدة بين البلدين.
وتابع: "الجانب الصيني مستعد للتعاون مع الجانب الروسي لضمان 

تنمية مستقرة وطويلة األجل للتعاون التجاري الثنائي".وأشار شي جين 
بينغ أيضا إلى أن الجانب الصيني مستعد لتعميق التنسيق مع روسيا في 
إطار المنظمات الدولية واإلقليمية الكبرى، مثل األمم المتحدة وبريكس 

ومنظمة شانغهاي للتعاون.
وجاء في بيان الكرملين: "اتفق بوتين وشي جين بينغ على توسيع 

التعاون في مجال الطاقة والتمويل والصناعة بسبب سياسة العقوبات 
الغربية ضد روسيا".

قال اإن قوى اأجنبية تريد تكري�س التعطيل، الباحث ر�صيد 

علوا�س يوؤكد

التوافق بني الليبيني هو خيار 
اجلزائر

اعتبر الباحث في الشؤون اإلستراتيجية، رشيد علوش، اللقاء الثالثي 
لوزراء خارجية كل من الجزائر و تونس و ليبيا المنعقد بتونس الجمعة 

الماضي بأنه تحرك سياسي ايجابي من أجل إيجاد حل لالزمة الليبية .
و قال علوش لدى استضافته ضمن برنامج " ضيف الدولية " لإلذاعة 
الجزائرية  انه جرى خالل هذا اللقاء  التأكيد  مجددا على أهمية  " أن 
يقوم الليبيون بإيجاد حل سياسي تفاوضي وتوافقي  داخلي يضم جميع 
أطراف األزمة  الليبية وضرورة  العمل على تفادي أن تقوم أي جهة 
أو دولة أو منظمة سواء إقليمية أو دولية بفرض حلول ال تتناسب مع 

المصالح الوطنية للشعب الليبي ."
و أضاف ضيف اإلذاعة  قائال " منظمة األمم المتحدة هي جهة مرافقة 
و داعمة للحوار الليبي –الليبي  و ال يمكنها فرض أي وصاية أو إنتاج 
حلول ال تحظى برضا وقبول جميع األقطاب السياسية و ممثلي القبائل 

و المدن الليبية و التشكيالت المسلحة المنتشرة عبر القطر الليبي ."
و  اتهم الباحث االستراتيجي جهات و بعض دول الجوار بعرقلة تسوية 
األزمة الليبية المستمرة منذ 2011، و قال إن " دولة  بعينها من دول 
الجوار تريد االستئثار بورقة الحل في ليبيا بما يخدم مصالحها وعلى 

حساب مصلحة الشعب الليبي وهي تكرس سياسة االستقطاب واالنقسام 
و تعمل على تعزيز موقف وكالئها في الداخل الليبي مثلما حصل  في 

الفترة األخيرة من خالل محاولة فرض حكومة فتحي باشاغا بدال 
من حكومة التوافق  الوطني بين األطراف الليبية و التي عينت خالل 

حوارات تمت في تونس العام الماضي. "
و قال إن  مثل هذه المواقف المعلنة من قبل بعض الدول قد تؤدي إلى 

نسف المسار السياسي إلعادة الترميم و تنذر بإعادة إنتاج تحالفات 
جديدة  تكرس االنقسامات السياسية القائمة منذ 2014.

وعلى صعيد متصل ، أشار رشيد علوش إلى بروز  عقبات أخرى في 
سياق التجاذب الدولي الراهن بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا من 
خالل سعي بعض القوى الغربية لربط هذه التطورات مع  األزمة ، 

و قال إن الواليات المتحدة طالبت بسحب المقاتلين الروس من ليبيا و 
المقدر عددهم  مابين ألف و ألف و خمسمائة مقاتل ، في حين غضت 

الطرف عن المرتزقة األجانب من جنسيات أخرى  قدرتهم األمم 
المتحدة بأكثر من 22 ألف مقاتل .

الوكاالت

 www.elraed.dz

دويلاخلمي�ض 16 جوان 2022 املـوافق لـ 17 ذو القعدة 1443 هـ   12

 انعقاد اللجنة اخلا�صة بت�صفية ال�صتعمار

امل�صاركون يدعون اىل احرتام حق ال�صعب ال�صحراوي يف تقرير امل�صري
جدد العديد من ممثلي البلدان و المنظمات الدولية، أول أمس، تأكيد دعمهم الحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، منددين بأعمال العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان التي يمارسها 

المحتل المغربي في الصحراء الغربية المحتلة.

وخالل اليوم األول من أشغال الدورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بتصفية االستعمار المعروفة باسم "لجنة الـ 24"، أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى األمم المتحدة ، سيدي محمد عمر، أن البوليساريو هي 
"الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي"، مذكرا بمهمة الزيارة التي قامت بها اللجنة في مايو 1975 ونتائج التقرير الذي تم اعداده في نهاية الزيارة.

واعتبر بأن الوقت قد حان لترجمة االلتزامات إلى تصفية سريعة وغير مشروطة لالستعمار بالصحراء الغربية.وجدد ممثل فنزويال، خواكين ألبرتو بيريز أيستران، تأكيد دعمه الستقالل الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية، معربا عن أسفه لكون الشعب الصحراوي لم يمارس بعد حقه في تقرير المصير.ودعا بهذه المناسبة إلى حوار مباشر بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب.

من جانبه دعا ممثل نيكاراغوا، جاسر خيمينيز، إلى تكثيف الجهود للقضاء على االستعمار، معتبرا أنه من الضروري استئناف مسار المفاوضات بحسن نية بين الطرفين، دون شرط مسبق وفقا لالئحة الجمعية 
العامة رقم1514.

واعتبرت تيمور الشرقية، على لسان ممثلها، كارليتو نونيس، أن اللجنة يمكن أن تساعد الصحراء الغربية على ممارسة حقها في تقرير المصير كما فعلت لبلده، داعية إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير والى 
اإلسراع في المسار تحت رعاية األمم المتحدة.

من جانبه دعا ممثل زمبابوي مجلس األمن إلى القيام بعمله للقضاء على االستعمار بكافة أشكاله. وشدد على أن "الشعب الصحراوي يجب أن يكون قادرا على ممارسة حقه في تقرير المصير".
نفس الشيء بالنسبة لممثل أوغندا، الذي دعا إلى احترام حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير، قبل االشارة الى دور االتحاد االفريقي الحاسم في تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية.

   

دعوات لو�صع حد لحتالل ال�صحراء الغربية

 دعا مناضلون سياسيون وممثلو منظمات الدفاع عن حقوق االنسان في الصحراء الغربية مجلس األمن واألمم المتحدة إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، باعتباره الوسيلة الوحيدة إلنهاء معاناة الشعب 
الصحراوي، مستنكرين االحتالل واالعتداءات التي يمارسها الجيش المغربي ضد الشعب الصحراوي.

وفي هذا الصدد، تقول عقايال عبا بيترسون، من منظمة الخدمات المتعددة للصحراء الغربية )Western Sahara Multi services( أنه "ال يجب السماح للمغرب بمواصلة احتالل الصحراء الغربية"، 
مستنكرة جدار العار الذي يحرسه ما يزيد عن 100.000 جندي مغربي، وزرع ماليين األلغام باألراضي الصحراوية إضافة إلى المخاطر التي تشكلها على الساكنة.



وأكد السفير نوفل، في بيان للسفارة الفلسطينية 
بموسكو أمس، أن الفن الفلسطيني يعتبر من 
أهم األدوات التعبيرية التي تجسد آالم وآمال 

شعبنا، وأن جذوره تمتد عميقاً في الفنون 
الشعبية والرسوم المسيحية واإلسالمية على 

مر العصور. وأضاف في كلمة له بافتتاح 
المعرض، "أن اللون والريشة تقف في 

مواجهة الطلقة الصهيونية التي تغتال مبدعينا، 
وأن اإلبداع الفلسطيني تجسيد لالرتباط 

باألرض وحراسة حلم العودة".
وبدوره أشار رئيس كتلة في مجلس "الدوما"-
البرلمان في موسكو نيقوالي زوبريلين، إلى 

أن أهمية هذا المعرض تكمن في مقدرته على 
التعبير عن تطلعات الشعب الفلسطيني والدفاع 

عن مقدساته ويشكل فرصة إلطالع زوار 
المعرض الروس على اتجاهات ومناخات 
الفن الفلسطيني المعاصر بوصفه جزء من 

حركة الفن اإلنساني. وأشاد البرلماني دينيس 
بانفيوروف بالملكات اإلبداعية الجمالية التي 

تحتفظ بها لوحات الفنانين الفلسطينيين في 
المعرض، معتبراً ذلك دلياًل على قدرة الشعب 

الفلسطيني على صناعة الجمال والحياة على 
الرغم من وقوعه تحت نير أبشع االحتالالت 

التي يشهدها التاريخ.
كما شدد سفير الجمهورية اللبنانية شوقي بو 

ناصر أن ذكريات النكبة حيث المجازر وآالم 
اللجوء وتجسيد الحلم الفلسطيني بالحرية 

واالستقالل تشكل أهم مالمح أعمال الفنانين 
المشاركين في المعرض، والتي تلقي الضوء 

على أبرز مناخات واتجاهات الفن الفلسطيني 
المعاصر بوصفه جزء أصياًل في حركة الفن 

العالمي. 
ومن جانبه أشار الشيخ روشان عباسوف 

النائب األول لرئيس مجلس شورى المفتيين 
لروسيا ورئيس اإلدارة الدينية لمسلمي 

روسيا، إلى أن الفنانين الفلسطينيين مسيحيين 
ومسلمين يعبرون في لوحاتهم عن دفاع 

الشعب الفلسطيني عن مقدساته، خاصة في 
مواجهة تهويد المدينة المقدسة التي تمتلك 

مكانة خاصة لممثلي الديانات السماوية، ومن 
هنا تظهر الرموز الروحية والدينية المقدسة 

في لوحاتهم وإبداعاتهم، وهذا ما يجب أن 

يشكل دافعاً لدعم الحقوق الوطنية المشروعة 
للشعب الفلسطيني لتجسيد تطلعاته في الحرية 

واالستقالل.
الجدير ذكره أن العاصمة الروسية موسكو 
التي تحتضن معرض "حلم فلسطين"، وهو 

المعرض الفني األول من نوعه، والذي 
أقيم إحياء للذكرى 74 للنكبة وإهداًء لشهيدة 
الحق والحقيقة شيرين أبو عاقلة، وبحضور 

غفير من سفراء دول عربية واسالمية، ومن 
ممثلي األوساط الفنية والثقافية واالبداعية 

والمهتمين بالفنون واالبداع، حيث تعتبر من 
أهم عواصم العالم الثقافية، وهذا التفاعل 

الكبير مع المعرض يشكل اعترافاً بأهمية 
الفن الفلسطيني كرسالة إبداعية تجسد الحق 

الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية.
واحتوى المعرض على لوحات للفنانين: 

عبد المعطي أبو زيد، وموفق السيد، ومعتز 
العمري، ومحمود خليلي، ومحمد الركوعي، 

وابراهيم مؤمنة، وحنان ابراهيم، ومحمود 
عبد هللا، وأحمد الخطيب، وأليسيا عيسى، 

وعلي جروان، وعدنان حميدة.

وقفة باخلليل دعما للأ�ضرى امل�ضربني 

والأ�ضرى الأطفال وكبار ال�ضن

 الأ�سري عبد اهلل الربغوثي 
يوا�ضل اإ�ضرابه عن الطعام

واصل األسير الفلسطيني عبد هللا البرغوثي، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع؛ 
احتجاجا على إقدام إدارة مصلحة سجون االحتالل على عزله ومنعه من الزيارة.

وقالت ابنته تاال: “بدأ والدي المهندس عبد هللا البرغوثي المحكوم ب 64 مؤبًدا خوض 
معركة األمعاء الخاوية لليوم الرابع تواليا رًدّا على عنجهية إدارة السجون، والتي 

عزلته ومنعتنا من الزيارة بعد حصولنا على تصريح بعد عدة سنوات من المنع ..فال 
تنسوا القائد في عتمة زنزانته.“ وأكدت تاال أن منع والدها من الزيارات العائلية جاء 

عقب استصدار عائلته تصاريح زيارة مؤخرا، بعد حرمان لسنوات.
وفي 31 ماي الماضي، نقلت إدارة سجون االحتالل، األسير عبد هللا البرغوثي إلى 

زنازين سجن “ريمون.“ والبرغوثي )50 عاما(، من أبرز األسرى الذين واجهوا 
سياسة العزل االنفرادي على مدار سنوات طويلة متواصلة.

وقال نادي األسير في بيان سابق له: “إن هذه الخطوة ما هي إال عملية انتقامية تنفذها 
إدارة معتقالت االحتالل الصهيوني بحق المعتقل البرغوثي.“ ودخل عبد هللا البرغوثي 

عامه الـ 20 أسيرا داخل سجون االحتالل الصهيوني، بعد أن اعتقلته قوات خاصة 
إسرائيلية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة بالصدفة، في الخامس من 

مارس.2003 ويذكر أن عبد هللا البرغوثي محكوم بالسجن لـ )67( مؤبدا، إضافة إلى 
)5200( عام، وهو صاحب أطول حكم في التاريخ.

يشار إلى أن إدارة معتقالت االحتالل صّعدت من سياسة العزل االنفرادي منذ سبتمبر 
العام الماضي بعد انتزاع )6( معتقلين حريتهم من سجن جلبوع، حيث بلغ عدد 

المعتقلين المعزولين حتى نهاية مايو الماضي )29( معتقاًل.
يحدث هذا في وقت طالب مشاركون في وقفة إسناد لألسرى المضربين عن الطعام، 

نظمت اليوم األربعاء في مدينة الخليل، باإلفراج العاجل عنهم، داعين المجتمع الدولي 
لتحمل مسؤولياته ووقف سياسة االحتالل العنصرية. ونظمت الوقفة وسط مدينة 

الخليل، بدعوة من هيئة شؤون األسرى والمحررين، ونادي األسير الفلسطيني، وأهالي 
األسرى، بمشاركة مؤسسات رسمية وأهلية.

وقال هاني عواودة في كلمة أهالي األسرى إن األسير خليل عواودة تجاوز يومه المئة 
من اإلضراب عن الطعام، وهو الذي أمضى في سجون االحتالل 12 عاما من بينها 

أكثر من خمس سنوات قضاها باالعتقال اإلداري. وأضاف أن وضعه الصحي خطير 
للغاية، حيث فقد قدرته على الحركة، ولديه ضعف في الرؤية والتنفس وعمل الكلى، 
إضافة الى دخوله في غيبوبة لساعات قبل أيام. وأكد أن إدارة سجون االحتالل تقوم 

بنقل األسرى المضربين عن الطعام من "مستشفى سجن الرملة" إلى المستشفيات 
المدنية إلجبارهم على وقف اإلضراب.

وتابع أن األسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الــ70 على التوالي ضد 
اعتقاله اإلداري، ويعاني من آالم في الرأس والمفاصل، وضغط في عيونه، ويشتكي 

من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، وال يستطيع التحرك إال بواسطة  كرسي 
متحرك، وال زال يرفض تلقي أي نوع من المدعمات.

 اجلريح حممد التميمي... 
حياٌة بني ر�ضا�ضتني

لم َيكَتِف جنود االحتالل بإصابة محمد فضل التميمي )20 عاماً( من قرية النبي صالح 
شمال غرب رام هللا برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه قبل خمسة أعوام، 
عندما كان طفاًل في الخامسة عشرة من عمره يلهو مع أصدقائه وسط القرية، بل 

وصل حقدهم إلى أعلى مراحله عندما أصابوه للمرة الثانية بالرصاص االسفنجي في 
موضع إصابته األولى.

على الرغم من حساسية إصابته األولى التي أصيب بها نهاية عام 2017، لم يتردد 
محمد لحظة من االنطالق لنجدة شقيقه األصغر عندما علم بإصابته قبل ستة أيام، ذهب 
مسرعاً إلى وسط القرية إلنقاذه، ولربما عادت به الذاكرة خمسة أعوام عندما كان في 

عمر شقيقه، وأصابته رصاصة جندي في رأسه.
ويقول فضل التميمي والد الجريح محمد إنه تلقى اتصااًل في التاسع من هذا الشهر يفيد 

بإصابة اثنين من أبنائه بينهم محمد في رأسه، وهنا عادت به الذاكرة إلى يوم إصابة 
نجله األولى، عندما استهدفه جندي إسرائيلي برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في 
رأسه من مسافة صفر، أدت لتهتك جمجمته وتشوٍه بها عايشه طوال تلك السنين.

نقل الجريح محمد فضل التميمي إلى المستشفى الخميس الماضي في وضع حرج 
جراء إصابته الثانية، ليدخل إلى غرفة العمليات بشكل مباشر، بعد تضرر جمجمته 

للمرة الثانية، وليخضع لعملية جراحية تبين خاللها أن عظام الجمجمة المزروعة 
بموضع اإلصابة األولى عام 2018 قد تآكلت، وأنه لوال تدخل العناية اإللهية لما نجا 
بحياته في هذه المرة.ويضيف التميمي أن محمد مر بأيام صعبة منذ طفولته حتى قبل 
إصابته األولى، ففي العام الذي أصيب فيه أول مرة اعتقل مرتين، ثم كانت إصابته 

بعدها بشهرين عندما اقتحم مجموعة من الجنود منزله العتقاله وشقيقه تميم )17 
عاماً في حينه(، ولم يكن وقتها قد شفي من إصابته، وكان من الممكن أن يتعرض 

لمضاعفات لحساسية وضعه الصحي بعد استئصال أجزاء من جمجمته لتهتكها، تمهيداً 
لزراعتها في وقت الحق، وتم اإلفراج عنه بعد 12 ساعة من التحقيق والتعذيب.

ويتابع والد الجريح محمد التميمي أن ولده عانى أوضاعاً نفسية صعبة في حينه لما 
خلفته اإلصابة من صدمة، إضافة لتعرضه للضرب والتعنيف من المحققين خالل 

اعتقاله، أدت بمحصلتها إلى دخوله في عزلة عن أقرانه لربما فرضتها حساسية وضع 
إصابته، علماً أنه انقطع عن دراسته عاماً دراسياً لمتابعة عالجه، وهو ما أدى لتراجع 

تحصيله العلمي بعدما كان ممتازاً إلى أقل من متوسط، لتنتهي رحلته العلمية بعدم 
اجتيازه المتحان الثانوية العامية بنجاح. ويناشد التميمي المؤسسات الحقوقية والدولية 

بضرورة تأمين الحماية ألطفال وشباب فلسطين، الذين ال يتردد جنود االحتالل في 
استهدافهم بغرض القتل دون ذنب، كما حصل مع ولده الجريح.

الطبيب المعالج للتميمي هادي دبابسة يفيد بأن محمد وصل إلى المستشفى الخميس 
الماضي- التاسع من الشهر الجاري- مصاباً برصاصة اسفنجية، أدى الجزء المعدني 
منها إلى كسر معقد في الجهة األمامية اليسرى للجمجمة في موضع إصابته األولى، 

وإلى جرح غشاء الدماغ )السحايا( أسفر عنه نزيف فوق الدماغ وداخله، لدرجة ظهور 
جزء من الدماغ من الجرح الخارجي، إضافة إلى تراجع معدل الوعي لديه وفقدانه 
القدرة على الكالم.ويضيف دبابسة أنه تم إجراء عملية جراحية وإزالة الكسور التي 

دخلت إلى المخ، وسببت قطع بعض الشرايين واألوردة، وتم إيقاف النزيف وإزالته من 
داخل الدماغ، وتحرير معظم المخ من االنتفاخ والضغط، من خالل تحويله إلى خارج 
الحجرة الدماغية؛ إلعطائه فرصة في الحياة، وتحسن وضعه بعد العملية وارتفع معدل 

وعيه وتجاوبه لمحيطه، لكن لم ترجع إليه القدرة على الكالم.
ونصح الطبيب المعالج لمحمد بخضوعه لعالج طبيعي مكثف لتحسين قوة جسده 

بشكل عام وعالج النطق، إلى جانب ضرورة خضوعه لعالج نفسي لما له من دور 
في إخراجه من الصدمة النفسية التي يعانيها، والتي من المعتقد أن لها األثر األكبر 

في فقدان قدرته على الكالم. وأوضح: "عندما تُفقد القدرة على الكالم من المخ يرافقها 
فقداٌن للقدرة على فهم الكالم، وهو ما لم يكن في حالة محمد الذي يفهم ويعي ما يسمع 

ويدور من حوله، ويعبر من خالل إيماءاته وتعبيرات وجهه.“
وبحسب دبابسة فسيتم استكمال عالج الشاب محمد فضل التميمي بعد إعطاء المخ 

فترة للراحة من الضرر الذي حل عليه وتشافي االنتفاخ الموجود داخل خالياه وعودته 
لحجمه الطبيعي، من خالل إخضاعه لعملية أخرى لزراعة عظمة صناعية ثالثية 

األبعاد من معدن )التيتانيوم( ستصمم خصيصاً له، كبديل عن أجزاء الجمجمة المتآكلة 
لحماية دماغه من الصدمات، لعلّها تكون فرصته لعيش حياة طبيعية.

الوكالت
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اخلارجية الفل�ضطينية توؤكد: 

حل الق�ضية الفل�ضطينية وفق ال�ضرعية الدولية هو مفتاح ا�ضتقرار املنطقة
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، 
أن حل القضية الفلسطينية حال عادال وفق 

قرارات الشرعية الدولية هو المفتاح لتحقيق 
األمن  واالستقرار واالزدهار في المنطقة. 

وحذرت الوزارة, في بيان لها, من التعاطي 
مع مواقف وسياسة حكومة االحتالل 

الصهيوني, الذي يعرقل ويمنع نجاح الجهود 

األمريكية والدولية المبذولة الستعادة  األفق 
السياسي لحل الصراع . وأكدت أن سياسة 

االحتالل الهادفة للقفز عن القضية الفلسطينية 
لتحقيق أوسع اندماج لها في الشرق األوسط 
بعيدا عن حل الصراع, لن يؤدي إلى تحقيق 

هذا االندماج, كما أنه يهدد أمن واستقرار 
المنطقة برمتها. 

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن رئيس 
وزراء الكيان الصهيوني, نفتالي بينت, 

ومنذ توليه منصبه, أطلق جملة من المواقف 
المتطرفة الرافضة لوجود عملية سياسية مع 

الفلسطينيين, والمعرقلة ألية جهود إقليمية 
ودولية هادفة إلحياء عملية السالم وفقا 

لمرجعيات السالم الدولية.

اإحياء لذكرى النكبة واإهداء لروح اأبو عاقلة

 افتتاح معر�ض "حلم 
فل�ضطني" يف مو�ضكو

افتتح �ضفري دولة فل�ضطني لدى رو�ضيا الحتادية عبد احلفيظ نوفل، 

معر�س "حلم فل�ضطني" الفني الذي اأقامته �ضفارة فل�ضطني وجمل�س 

الدوما الربملان يف مو�ضكو، اإحياء للذكرى 74 للنكبة، واإهداًء ل�ضهيدة 

احلق واحلقيقة ال�ضحفية الفل�ضطينية �ضريين اأبو عاقلة.
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أهمية السيرة النبوية في فهم اإلسالم 

 فوائد من سورة الجمعة

دراسة  من  الغرض  ليس 
وفقهها،  النبوية  السيرة 
الوقائع  على  الوقوف  مجرد 
أو  التاريخية، وال سرد ما طرف 
واألحداث  القصص  من  جمل 
نعتبر  أن  ينبغي  فال  ولذا 
النبوية  السيرة  فقه  دراسة 
التاريخية،  الدراسة  جملة  من 
شأنها كشأن االطالع على سيرة 
خليفة من الخلفاء أو عهد من 
الغابرة.  التاريخية  العهود 
أن يتصور  الغرض منها؛  وإنما 
اإلسالمية  الحقيقة  المسلم 
في  متجسدة  مجموعها  في 
حياته صّلى اهلل عليه وسلم، 
بعد أن فهمها مبادئ وقواعد 
الذهن.  في  مجردة  وأحكامًا 
النبوية،  السيرة  دراسة  إن  أي 
تطبيقي  عمل  سوى  ليست 
الحقيقة  تجسيد  منه  يراد 
مثلها  في  كاملة،  اإلسالمية 
عليه  اهلل  صّلى  محمد  األعلى 
نجزئ  أن  أردنا  وإذا  وسلم. 
أجزاءه،  ونصنّف  الغرض  هذا 
في  حصرها  الممكن  من  فإن 

األهداف التفصيلية التالية:
 1- فهم شخصية محمد صلى 
)النبوية(  وسلم  عليه  اهلل 
من خالل حياته وظروفه التي 
أن  من  للتأكد  فيها،  عاش 
والسالم  الصالة  عليه  محمدًا 
لم يكن مجرد عبقري سمت به 
ولكنه  قومه،  بين  عبقريته 
اهلل  أيّده  رسول  ذلك  قبل 

من  وتوفيق  عنده  من  بوحي 
لدنه.

بين  اإلنسان  يجد  أن   -2  
في  األعلى  للمثل  صورة  يديه 
الحياة  شؤون  من  شأن  كل 
منها  يجعل  كي  الفاضلة، 
ويسير  به  يتمسك  دستورًا 
اإلنسان  أن  ريب  وال  عليه 
أعلى في  مهما بحث عن مثل 
الحياة فإنه  نواحي  ناحية من 
واجد كل ذلك ص21 في حياة 
عليه  اهلل  صّلى  اهلل  رسول 
وسلم على أعظم ما يكون من 
جعله  ولذا  والكمال.  الوضوح 
كلها  لإلنسانية  قدوة  اهلل 
فِي  َلُكمْ  كاَن  }َلَقدْ  قال:  إذ 
حَسَنٌَة{  ُأسْوٌَة  اهللَّ  رَسُوِل 

]األحزاب 33/ 21[ .
 3- أن يجد اإلنسان في دراسة 
والسالم  الصالة  عليه  سيرته 
ما يعينه على فهم كتاب اهلل 
تعالى وتذوق روحه ومقاصده، 
إذ إن كثيرًا من آيات القرآن إنما 
تفسرها وتجّليها األحداث التي 
اهلل  صّلى  اهلل  برسول  مرت 

عليه وسلم ومواقفه منها.
المسلم  لدى  يتجمع  أن   -4  
صّلى  سيرته  دراسة  خالل  من 
اهلل عليه وسلم، أكبر قدر من 
اإلسالمية  والمعارف  الثقافة 
منها  كان  ما  سواء  الصحيحة، 
األحكام  أو  بالعقيدة  متعلقًا 
أو األخالق، إذ ال ريب أن حياته 
عليه الصالة والسالم إنما هي 

لمجموع  نيرة  مجسدة  صورة 
مبادئ اإلسالم وأحكامه.

المعلم  لدى  يكون  أن   -5  
والداعية اإلسالمي نموذج حيّ 
والتعليم،  التربية  عن طرائق 
اهلل  صّلى  محمد  كان  فلقد 
ناصحًا  معلمًا  وسلم  عليه 
ومربيًا فاضاًل لم يأل جهدًا في 
الصالحة  الطرق  أجدى  تلمس 
والتعليم  التربية  من  كل  إلى 
دعوته.  مراحل  مختلف  خالل 
وإن من أهم ما يجعل سيرته 
وافية  وسلم  عليه  اهلل  صّلى 
بتحقيق هذه األهداف كلها أن 
والسالم  الصالة  عليه  حياته 
اإلنسانية  النواحي  لكل  شاملة 
في  توجد  التي  واالجتماعية 
فرد  إنه  حيث  من  اإلنسان 
مستقل بذاته أو من حيث إنه 

عضو فعال في المجتمع. 
والسالم  الصالة  فحياته عليه 
سامية  نماذج  إلينا  تقدم 
المستقيم في سلوكه،  للشاب 
األمين مع قومه وأصحابه، كما 
تقدم النموذج الرائع لإلنسان 
بالحكمة  اهلل  إلى  الداعي 
الباذل  الحسنة،  والموعظة 
منتهى الطاقة في سبيل إبالغ 
الذي  الدولة  ولرئيس  رسالته، 
وحكمة  بحذق  األمور  يسوس 
في  المثالي  وللزوج  بالغة، 
حسن معاملته، ولألب في حنو 
دقيق  تفريق  مع  عاطفته، 
لكل  والواجبات  الحقوق  بين 

وللقائد  واألوالد،  الزوجة  من 
والسياسي  الماهر  الحربي 

وللمسلم  المحنك،  الصادق 
الجامع- في دقة وعدل- بين 

لربه،  والتبتل  التعبد  واجب 
اللطيفة  الفكهة  والمعاشرة 

مع أهله وأصحابه. ال جرم إذن، 
صّلى  النبي  سيرة  دراسة  أن 

إال  ليست  وسلم  عليه  اهلل 
اإلنسانية  الجوانب  لهذه  إبرازًا 

أرفع نموذج  كلها مجسدة في 
وأتم صورة.

وآياتها  المنورة  المدينة  في  الجمعة  سورة  نزلت 
ِإحدي عشرة، وهذا اختيار الجمهور، ففي صحيح 
َأبي هريرة – رضي اهلل عنه  البخاري وغيره عن 
عليه  اهلل  صلى  النبي  عند  جلوسًا  “كنا  قال   –
فلما  فتالها،  الجمعة،  سورة  نزلت  حين  وسلم 
 … ِبِهمْ(  يَْلحَُقوا  ا  َلمَّ مِنْهُمْ  )وَآخَِرينَ  بلغ 
قال له رجل: يا رسول اهلل- من هؤالء الذين لم 
يده  وسلم  عليه  اهلل  صلى  فوضع  بنا؟  يلحقوا 
الفارسي، وقال: »والذي نفسي بيده  على سلمان 
 ”»  … رجال من هؤالء  لناله  بالثريا  اإليمان  كان  لو 
الحديث. وِإسالم َأبي هريرة بعد الهجرة باالتفاق. 
وأَلن َأمر االنفضاض عند مجئ تجارةٍ َأو لهو الذي 
المشار  اليهود  َأمر  وكذا  السورة،  آخر  في  جاَء 
ِإْن  هَادُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  )يَا  تعالى:  بقوله  ِإليه 
النَّاِس(  دُونِ  َأوْلِيَاُء هلِلَّ مِنْ  َأنَُّكمْ  زَعَمْتُمْ 
السورة تشتمل على  بالمدينة، وهذه  ِإال  لم يكن 

فوائد نذكر طرفا منها.
 فضل سورة الجمعة 

كان النبي صلى اهلل عليه وسلم كثيرا ما يقرؤها 
في  مسلم  اإلمام  روى  فقد  الجمعة،  صالة  في 
صحيحه عن ابن عباس- رضى اهلل عنهما- أن 
يقرأ  كان  وسلم-  عليه  اهلل  صلى  اهلل-  رسول 
في صالة الجمعة بسورة »الجمعة والمنافقون«. 
أما قراءة سورة )الجمعة( و)المنافقون( في صالة 
ضعيفة  بها  فالرواية  الجمعة  ليلة  من  العشاء 
التابعين  أن بعض  رواية  جدا ال تعتمد، وهناك 
باعتبارها سنة  المداومة عليها  أما  بذلك،  أخذوا 
يختار  أحمد  اإلمام  نرى  لذلك  يجوز،  فال  ثابتة 
ليلة  في  القراءة  عن  سئل  فقد  المواظبة،  عدم 
الجمعة بسورة الجمعة؟ قاَل: ال بأس، ما سمعنا 
يجعله  وال  يُدمن،  ال  ولكن  أعلمه،  شيئًا  بهذا 

حتما “. ]فتح الباري البن رجب[. 
لحديثها  )الجمعة(  االسم  بهذا  السورة  وسميت 
إلى  السعي  ورجوب  وعن  الجمعة  صالة  عن 
صالتها، واالنصراف عن كل ما قد يشغل اإلنسان 
الجمعة  صالة  فرض  »وكان  حضورها.  عن 
النبي  فإن  السورة  هذه  نزول  وقت  على  متقدما 
خطب  خطبة  في  فرضها  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
بها للناس وصالها في أول يوم جمعة بعد يوم 
الهجرة في دار لبني سالم بن عوف. وثبت أن أهل 
المدينة صلوها قبل قدوم رسول اهلل صلى اهلل 

بالسنة  ثابتا  المدينة. فكان فرضها  عليه وسلم 
السورة من قوله:  ذكر في هذه  وما  قوال وفعال. 
إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
التأكيد لحضور صالة  9[ ورد مورد  ]الجمعة:  اهلل 
الجمعة وترك البيع، والتحذير من االنصراف عند 

الصالة قبل تمامها«]1[. 
من مقاصد هذه السورة 

للشريعة  عالية  مقاصد  الجمعة  سورة  تحقق 
الخالق  توحيد  على  اشتملت  حيث  اإلسالمية 
ومظاهر نعمته على الخلق من خالل بعث الرسل 
األرض  لرب  الخالصة  العبودية  على  إلقرارهم 
النعم  هذه  من  إليها  نشير  ومما  والسماوات، 
الجليلة وهي بعثة النبي صلى اهلل عليه وسلم، 

وذلك في صور:
عليه  اهلل  صلى  الرسول  بعثة  من  الغاية   –  1  
آيات  أ – تالوة  النبي األمي ثالثة أمور هي:  وسلم 
جعل   – ب  والرشاد.  الهدى  فيها  التي  القرآن 
القلوب باإليمان، مطهرين من دنس  أزكياء  أمته 
تعليم   – جـ  الجاهلية.  ومفاسد  والذنوب  الكفر 
وأحكام  شرائع  من  فيهما  وما  والسنة  القرآن 
والمراد  القرآن،  بالكتاب:  والمراد  وأسرار.  وحكم 
بتعليمه: بيان معانيه وحقائقه، وشرح أحكامه 
العلم  بالحكمة:  والمراد  ونواهيه..  وأوامره 
وضعها  وفي  الصالح،  بالعمل  المصحوب  النافع، 
إلى جانب الكتاب إشارة إلى أن المقصود بها السنة 
يعرف  وبالسنة،  بالكتاب  إذ  المطهرة،  النبوية 
األحكام  وأعدل  واألفعال،  األقوال  أصلح  الناس 
الفضائل. جاء ترتيب هذه  وأقوم اآلداب، وأسمى 
البالغة  درجات  أسمى  في  وأمثالها  الكريمة  اآلية 
يكون  الرسالة،  تبليغ  مراحل  أول  ألن  والحكمة، 
بتزكيه  سبحانه-  ثنى-  ثم  القرآن،  بتالوة 
الكتاب  بتعليم  ثلث  ثم  األرجاس،  من  النفوس 
والتزكية  التبليغ  بعد  يكونان  ألنهما  والحكمة 
غير  الكتاب  تعليم  إن  قالوا:  ولذا  للنفوس. 
تالوته، ألن تالوته معناها، قراءته قراءة مرتلة، 
أما تعليمه فمعناه: بيان أحكامه، وشرح ما خفي 

من ألفاظه وأحكامه
عليه  اهلل  صلى  الرسول  نبوة  نعمة  إثبات   –  2
وسلم، وجعل النبي أميا ال يكتب وال يقرأ معجزة 
تعالى  اهلل  من  وامتنان  ذاته،  حد  في  كبيرة 
قال  كما  أسباب  ثالثة  هنا  االمتنان  ووجه  لنبيه، 

الماوردي أحدها- موافقته ما تقدمت به بشارة 
أمته،  ألحوال  حاله  مماثلة  الثاني-  األنبياء، 
انتفاء  الثالث-  موافقتهم،  إلى  أقرب  فيكون 
أوحي  ما  وتعليمه  تبليغه  في  عنه  الظن  سوء 

إليه من القرآن واألسرار.
خاصة  ليست  وأنها  اإلسالم  رسالة  عموم   –  3  
عامة  فهي  جمعاء،  البشرية  تشمل  بل  بالعرب 
للناس جميعا في زمنه، وفي األزمان الالحقة إلى 
يَْلحَُقوا  َلمّا  مِنْهُمْ  }وَآخَِرينَ  القيامة:  يوم 

ِبِهمْ{. صالة الجمعة أساس السورة.
اآليات  في  الجمعة  بصالة  يتعلق  ما  أما   -4   
األخيرة من السورة فهي الغرض األول من السورة، 
وإقامتها  عليها  المحافظة  إلى  القرآن  دعا  حيث 
بجميع أركانها ونهى عن التخلف إال لعذر شرعي 
إلى  منوها   ،) اهللَّ ذِْكِر  ِإلى  )َفاسْعَوْا  مقبول 
يَوِْم  مِنْ  الةِ  لِلصَّ نُودِيَ  )ِإذا  دخولها:  وقت 
اْلجُمُعَةِ(، وال يكون النداء إال بعد جلوس اإلمام 
بعد  وذلك  منها،  االنصراف  وقت  إلى  المنبر  على 
الُة َفانْتَشِرُوا فِي  التسليم )َفِإذا ُقضِيَتِ الصَّ
اأْلَرِْض(، وما يتخلل ذلك من أعمال العبادات أثناء 
إقامة هذه الشعيرة، من سماع الخطبة واإلنصات 
(.   وجاءت هذه  لها والذكر )َفاسْعَوْا ِإلى ذِْكِر اهللَّ
ثبتت  فقد  الجمعة،  مشروعية  على  لتؤكد  اآلية 
شرعا الجمعة بالتواتر، ثم قررت اآلية مشروعيتها 
بالدليل. أول جمعة صالها النبي صلى اهلل عليه 
وسلم وكانت صالة الجمعة مشروعة من أول أيام 
الهجرة. قال ابن سيرين أن األنصار جمعوا الجمعة 
قبل أن يقدم النبي صلى اهلل عليه وسلم المدينة 
وللنصارى  فيه،  يجتمعون  يوما  لليهود  إن  قالوا: 
نجعل  حتى  فلنجتمع  فتعالوا  ذلك،  مثل  يوم 
يوما لنا نذكر اهلل ونصلي فيه. وقالوا: إن لليهود 
العروبة.  يوم  فاجعلوه  األحد  وللنصارى  السبت 
زرارة فصلى بهم يومئذ  إلى أسعد بن  فاجتمعوا 
الزهري  عن  البيهقي  وروى  وذكرهم.  ركعتين 
الجمعة  جمع  من  أول  كان  عمير  بن  مصعب  أن 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  يقدمها  أن  قبل  بالمدينة 
به  علم  قد  ذلك  يكون  أن  ويتعين  وسلم  عليه 
النبي صلى اهلل عليه وسلم، ولعلهم بلغهم عن 
يوم  فضل  حديث  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 

الجمعة وأنه يوم المسلمين. 
وأما أول جمعة جمعها النبي صلى اهلل عليه وسلم 
فقال أهل السير: كانت في اليوم الخامس للهجرة 

الثنتي  االثنين  يوم  المدينة  رسول اهلل قدم  ألن 
بقباء  فأقام  األول  ربيع  من  خلت  ليلة  عشرة 
وقت  فأدركه  المدينة  إلى  الجمعة  يوم  خرج  ثم 
الجمعة في بطن واد لبني سالم بن عوف كان لهم 
فيه مسجد، فجمع بهم في ذلك المسجد، وخطب 
فيه أول خطبة خطبها بالمدينة وهي طويلة ذكر 
األحكام  بعض  »تفسيره«.  في  القرطبي  نصها 

الفقهية المتفرعة
أذان  وهو  المعروف  األذان  للصالة:  النداء   -1  
يزيد  بن  السائب  عن  »الصحيح«  في  ورد  الظهر 
قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس اإلمام على 
المنبر على عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر. قال السائب بن يزيد: فلما كان عثمان 

وكثر الناس بالمدينة زاد أذانا على الزوراء.
الحسن:  قال  الجمعة:  به تصح  الذي  العدد   –  2   
الليث وَأبو يوسف:  تنعقد الجمعة باثنين، وقال 
تنعقد بثالثة، وقال َأبو حنيفة: تنعقد بَأربعة، 
الشافعي:  وقال  رجال،  عشر  باثني  ربيعة:  وقال 
ِإلى  منهم  كل  استند  هؤالِء  ولعل  رجال،  بَأربعين 
ِإحدي الروايات فيمن بقى مع الرسول بعد خروج 
من خرج لمشاهدة التجارة التي جاَء بها دحية من 

الشام.
تعالى:  قوله  دلَّ  الخطبة  في  شرط  –   القيام   3  
َأداء  )وَتَرَُكوكَ َقائِمًا( على َأن القيام شرط في 
خطبة الجمعة، وجاَء في صحيح مسلم عن جابر 
َأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يخطب 
قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فمن نَبََّأك 
وعلى هذا  إلخ  كذب  جالسًا فقد  كان يخطب  َأنه 

الرأي جمهور الفقهاِء.
الجمعة من غير خطبة، وهو قول  4 – ال تصح   
الجمهور، وقال الحسن: هي مستحبة، وبه قال ابن 
الماجشون وسعيد بن جبير، ويرد هذا الرأي ظاهر 
قوله تعالى: )وَتَرَُكوَك َقائِمًا(.  ومن السنة َأن 
سنن  ففي  عصا،  َأو  قوس  على  الخطيب  يتكيَء 
ابن ماجة بسنده )َأن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم كان ِإذا خطب في الحرب خطب على قوس، 
وِإذا خطب في الجمعة خطب على عصا(. ويسلم 
عند  المنبر  على  صعد  ِإذا  الناس  على  الخطيب 
الشافعي وغيره، روى ابن ماجه بسنده )َأن النبي 
صلى اهلل عليه وسلم كان ِإذا صعد المنبر سلَّم(. 
عند  طهارة  على  تكون  أن  الخطبة  في  ويجب 

الجمهور.
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اأحد ال�ضحايا كان �ضمن المواطنين 

الذين �ضاركوا في اإخمادها

 هالك �صخ�صيــــــن 
في حرائق الغابــات 
ب�سكيكــــــــــــــــدة 

هلك شخصان يبلغان من العمر 68 و 45 سنة 
جراء الحرائق المتعددة التي اندلعت خالل الـ 

24 ساعة األخيرة عبر والية سكيكدة، التي تم 
السيطرة على معظمها.

وحسب مصالح الحماية المدنية لوالية 
سكيكدة، فإن الضحية األول البالغ من العمر 
68 سنة حاصرته النيران بمزرعته الواقعة 

بمنطقة "بيسي" ببلدية بني بشير )جنوب 
سكيكدة( و توفي بعد أن سقط مغشيا عليه 
داخل مزرعته، عندما حاصرته الحرائق 

والدخان لتطاله ألسنة اللهب، حيث لفظ أنفاسه 
األخيرة و تم نقله من طرف الحماية المدنية 
إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.
أما الضحية الثاني و البالغ من العمر 45 

سنة فقد هلك اختناقا بدخان الحرائق بمزرعة 
بوكرمة إسماعيل بدائرة رمضان جمال، حيث 
كان ضمن المواطنين الذين شاركوا في إخماد 
النيران بتلك المزرعة و توفي نتيجة االختناق 
بعد استنشاقه دخان الحريق الذي اندلع بحقل 

للقمح و نقله مواطنون إلى العيادة المتعددة 
الخدمات لرمضان جمال، حسب ما صرحت 

به من جهتها مصالح الوالية .
وحسب ذات المصالح، فقد تنقلت ليلة الثالثاء 

إلى األربعاء والية الوالية، حورية مداحي 
رفقة المفتش العام للوالية وبحضور المدير 

الوالئي للحماية المدنية ورئيسة دائرة رمضان 
جمال إلى العيادة متعددة الخدمات بذات البلدية 

لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد .
وأضاف ذات المصدر أنه تم تسجيل اندالع 
7 حرائق أول امس، بمناطق متفرقة على 

غرار منطقة "بولقرود" بدائرة سكيكدة و غابة 
"بيسي" و مزرعة بوكرمة إسماعيل بدائرة 

رمضان جمال و منطقة "بوقاعة" بدائرة 
الحدائق و كذا "دم البقرات" ببن عزوز و 

قرية أحمد سالم بتمالوس.
وذكرت ذات المصالح أنه من خالل بيان تم 
نشره على الصفحة الرسمية لوالية سكيكدة 

بالفايسبوك فقد تم إعالم السيد وزير الداخلية 
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من 

طرف والية الوالية بالوضعية العامة، حيث 
وجه بدوره تعليمات مباشرة للمدير العام 

للحماية المدنية من أجل إرسال الفرقة الجوية 
للحماية المدنية )طائرة مروحية مخصصة 

إلطفاء النيران(، كدعم للرتل المتنقل 
الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل 
الزراعية، كما تم تسجيل تدخل أفراد الجيش 

الوطني الشعبي بجميع الوسائل المتاحة.
وقد تدخلت 4 أرتال متنقلة إلخماد النيران 

تابعة لواليات قالمة وقسنطينة وعنابة 
وسكيكدة كدعم للوحدات المحلية للحماية 

المدنية باإلضافة لتدخل فرقة الرتل المتنقل 
لمحافظة الغابات لوالية سكيكدة. من جهة 

أخرى، فقد تم التحكم في غالبية الحرائق ليلة 
الثالثاء إلى األربعاء باستثناء حريق منطقة 

"بولقرود" الذي ال تزال عملية إخماد النيران 
متواصلة على مستواه إلى حد الساعة، حسب 

ما تمت اإلشارة إليه.
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تخ�س ال�ضنة المالية ل�ضنة 2021

 ارتفاع رقم اأعمال
 "األيان�س" بـ 2 في المائة

أعلنت "أليانس للتأمينات" عن نتائج مالية إيجابية تخص السنة 
المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

وجاء في بيان الشركة تلقت "الرائد" نسخة منه "في التقرير 
االداري المنشور بتاريخ 25 أفريل المنصرم، أشارت الشركة 

إلى تحقيق رقم أعمال قدره 4.823 مليار دينار )مقابل  4.728 
مليار دينار سنة 2020(، أي ما يعادل نسبة نمو %2.".

وأضاف البيان "غير أن السوق، بصفة شاملة، حقق نموا نسبته 
أكثر من 4.8% مع تراجع فرع السيارات بنسبة )% 3.8-( وتم 
إنقاذ السوق بفضل فرع الحرائق والحوادث واألخطار المتنوعة 
وال سيما إعادة التأمين الدولي الذي رفع أسعاره بأكثر من) 30 

و 40%( لتغطية األخطار الوطنية الكبرى".
وبالنسبة لحصص األرباح تم تحديد قيمة السهم بـ 35 دينار 
)مقابل 32 دج سنة 2020( أي مردود سنوي صافي نسبته 

أكثر من 9% بالمقارنة مع سعر السهم المستحدث. وسيتم توزيع 
حصص األرباح في المهلة القانونية المحددة  أي قبل تاريخ 30 

سبتمبر 2022- يضيف البيان.
يجدر الذكر، أن أسهم "أليانس للتأمينات" تشهد طلبا مرتفعا 

وقيمتها عرفت زيادة معتبرة خالل السنة، حيث ازدادت بنسبة 
60% بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. على هذا النحو  
تواصل أليانس للتأمينات في خلق القيمة لمساهميها و سوق 

األسهم مع دفع ديناميكية منتظمة.
وامتثاال اللتزاماتها بالشفافية واالفصاح تجاه مساهميها، تؤكد 
الشركة أنها قامت بعرض على المساهمين عدد من القرارات 

للتصويت، تحت رقابة محافظ الحسابات، حيث تم التبني 
باإلجماع على كل القرارات المعروضة.

وتابع البيان "إن إمكانات سوقنا بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي 
و معدالت االنتشار المحققة في األسواق المماثلة هو األدنى 
بنسبة 0.7% .بينما هو يمثل نسبة من 3 إلى4 % في السوق 

االفريقية و من 6 الى 7 % في السوق العالمية و أزيد من %1.5 
على مستوى السوق العربية". وحسب شركة "أيانس"، فإنه وفق 

تقييم بعض الخبراء، امكانات السوق الجزائرية للتأمين يمكن 
لها تحقيق ما بين 5 إلى7 ماليير دوالر سنويا اال أنها بالكاد 

تحقق 1 مليار دوالر سنويا. 
ف. م

كان ين�صب على �صحاياه منتحال �صفة 

موظف �صامي في الدولة

 الإطاحة ب�صخ�س يبلغ
 من العمر 26 �صنة بولية بجاية

تمكنت فرقة البحث والتدخل ألمن والية بجاية من اإلطاحة 
بشخص يبلغ من العمر 26 سنة، ينحدر من والية الوادي، كان 

ينصب على ضحاياه منتحال صفة موظف سامي في الدولة، 
يوهمهم بالوساطة لدى اإلدارات العمومية المركزية والمحلية، 

لتمكينهم من االستفادة من مزايا ومنافع مقابل مبالغ مالية 
معتبرة، على غرار ملفات السكن، مشاريع سياحية ونشاطات 

تجارية أخرى.
المشتبه فيه كان يلجأ لحيلة تتمثل في التقاط صور له مع 
مسؤولين بعض اإلدارات المحلية، وصور أخرى مرتديا 

لبذالت خاصة بهيئات رسمية، لكسب ثقة ضحاياه.  وعليه، فإن 
المديرية العامة لألمن الوطني، تدعو كل مواطن يكون قد وقع 

ضحية لهذا الشخص أو لديه معلومات عنه، التوجه إلى أمن 
والية بجاية، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، 

لتقييد شكوى أو اإلدالء بشهادة في قضية الحال. 
ع.ط

الجي�ش يوقف 4 عنا�صر دعم للجماعات الإرهابية خالل اأ�صبوع

حرا�س ال�صواحل يحبطون 
محاولت هجرة غير �صرعية

اأحبط حرا�ش ال�صواحل محاولت هجرة غير �صرعية ب�صواحلنا الوطنية واأنقذوا 84 

�صخ�صا كانوا على متن قوارب تقليدية ال�صنع, فيما تم توقيف 152 مهاجرا غير �صرعي 

من جن�صيات مختلفة عبر التراب الوطني, كما اأحبط حرا�ش الحدود, بالتن�صيق مع 

م�صالح الدرك الوطني, "محاولت تهريب كميات �صخمة من الوقود تقدر بـ 75409 لتر 

بكل من تمنرا�صت وبرج باجي مختار وتب�صة والطارف و�صوق اأهرا�ش".

 متابع في ق�صية ف�صاد 

حين كان واليا على تي�صم�صيلت

3 �صنوات حب�صا نافذا في حق وزير 
ال�صياحة الأ�صبق عبد القادر بن م�صعود 

أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية واالقتصادية 
بمحكمة سيدي أمحمد )الجزائر العاصمة(، أمس، وزير السياحة 

األسبق، عبد القادر بن مسعود، بـ 3 سنوات حبسا نافذا و200 
ألف دج غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد حين كان واليا 

على تيسمسيلت.
كما سلط ذات القطب الجزائي عقوبات تتراوح بين عام وعامين 
حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية في حق إطارات سابقة 

في مديرية الصناعة ومديري أمالك الدولة بوالية تسمسيلت.
ووجهت لهؤالء تهم منح قطع أراضي فالحية بوالية تسمسيلت و 
تحويلها لنشاط صناعي بطريقة غير قانونية وكذا منح امتيازات 

غير مستحقة, تبديد أموال عمومية وإساءة استغالل الوظيفة.
ف.م

عين تمو�صنت

 قتيالن و28 جريحا في حادث انقالب حافلة

تمنرا�صت

حجز مواد مختلفة في اإطار مكافحة التهريب بعين مقل

ارتفع عدد ضحايا حادث 
المرور الذي وقع أمس، بشاطئ 

السبيعات بعين تموشنت إلى 
قتيلين و28 جريحا، حسب 

حصيلة جديدة قدمتها مديرية 
الصحة والسكان للوالية.

وسجلت المؤسسة العمومية 
االستشفائية "اإلخوة بوشريط" 

ببلدية العامرية حالتي وفاة 
)16 و24 سنة( و28 جريحا 

تتراوح أعمارهم بين 18 
و28 سنة تعرضوا إلصابات 
متفاوتة إثر هذا الحادث الذي 

نجم عن انقالب حافلة بالمدخل 

الرئيسي لشاطئ السبيعات )بلدية 
المساعيد(, مثلما أفاد به المدير 

الوالئي للقطاع حاج بطواف.
وعقب المعاينة األولية لمجموع 
المصابين تم تحويل 16 شخصا 

إلى مصلحة اإلستعجاالت الطبية 
بمستشفى" أحمد مدغري" بعين 

تموشنت فيما تم اإلبقاء على 
12 جريحا بالمؤسسة العمومية 
االستشفائية "اإلخوة بوشريط " 
بالعامرية تحت المراقبة الطبية, 

مثلما أبرزه السيد بطواف.
وجندت مديرية الصحة والسكان 

للوالية كافة الوسائل للتكفل 

بالجرحى حيث تم تحويل 
األطقم الطبية الخاصة بجراحة 
العظام والجراحة العامة التابعة 

لمستشفى "بن زرجب" بعين 
تموشنت لتقديم الدعم لمستشفى 

"أحمد مدغري" الذي حولت إليه 
الحاالت األكثر تضررا جراء 

هذا الحادث, وفق بطواف. 
وللتذكير فقد أشارت مصالح 

الحماية المدنية للوالية في 
حصيلة أولية إلى هالك شخص 

وإصابة 29 آخرين بجروح 
متفاوتة جراء هذا الحادث.

ع.ط

تمكن أعوان الجمارك من الفرقة 
الجهوية لمكافحة التهريب والفرقة 
المتعددة المهام بعين مقل التابعتين 
إقليميا لمصالح المديرية الجهوية 

للجمارك بتمنراست, بالتنسيق 
مع أفراد الجيش الوطني الشعبي, 

من حجز كميات هامة من 
مواد مختلفة، في اطار عمليتين 

متفرقتين.
وجاء في بيان لمديرية الجمارك 

أن أعوانها تمكنوا خالل هذه 

العمليتين من حجز 14.000 
قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 
300 مغ و11.000 قرص مقوي 

جنسي من نوع هايرغرا 200 
مغ, و 265 كغ مواد كيميائية 

سامة من نوع السيانيد، كما 
تم حجز كمية 104 كغ رقائق 

األلومينيوم و 12 مطرقة ضاغطة 
و 5 أكياس حجارة من خام الذهب 

و 317 غرام من الزئبق أبيض 
و سيارة رباعية الدفع, يضيف 

نفس المصدر.وتندرج العمليتان 
"في إطار ممارسة الدور الحمائي 

للجمارك الجزائرية المجندة كل 
التجنيد في إطار مكافحة التهريب 

بشتى أشكاله، وسعيها الميداني 
الجهيد في سبيل المساهمة في 
إقرار أمن الوطن واستقراره، 

ومحاربة تجارة وترويج كل ما 
يشكل تهديدا لصحة المواطن 

وسالمته", وفقا للبيان.
ر.ن

عزيز.ط

أوقفت مفارز مشتركة للجيش 
الوطني الشعبي خالل الفترة الممتدة 
من 8 إلى 14 جوان الجاري، أربعة 

عناصر دعم للجماعات اإلرهابية, 
كما أحبطت محاوالت إدخال كميات 
كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع 

المغرب، تقدر بأكثر من 7 قناطير 
من الكيف المعالج, حسب ما جاء 

في حصيلة عملياتية أوردتها وزارة 
الدفاع الوطني, اليوم األربعاء.

وجاء في الحصيلة أنه: "في سياق 
الجهود المتواصلة المبذولة في 

مكافحة اإلرهاب ومحاربة الجريمة 
المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات 

ومفارز للجيش الوطني الشعبي, 
خالل الفترة الممتدة من 08 إلى 

14 يونيو 2022, عديد العمليات 
التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس 

مدى االحترافية العالية واليقظة 

واالستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة 
في كامل التراب الوطني".

وفي إطار مكافحة اإلرهاب - 
يضيف ذات المصدر- "أوقفت 
مفارز للجيش الوطني الشعبي 

أربعة )4( عناصر دعم للجماعات 
اإلرهابية في عمليات منفصلة عبر 

التراب الوطني".وتابعت أنه "في 
إطار عمليات محاربة الجريمة 

المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة 
الهادفة إلى التصدي آلفة االتجار 
بالمخدرات ببالدنا, أوقفت مفارز 
مشتركة للجيش الوطني الشعبي, 

بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن, 
إقليمي الناحيتين العسكريتين 

الثانية والثالثة, 6 تجار مخدرات 
وأحبطت محاوالت إدخال كميات 
كبيرة من المخدرات عبر الحدود 

مع المغرب, تقدر  بـ7 قناطير و19 
كيلوغرام من الكيف المعالج, في 

حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات 

آخرين وضبط 5 كيلوغرام من 
نفس المادة و48352 قرصا مهلوسا 
خالل عمليات مختلفة عبر النواحي 

العسكرية األخرى".
من جهة أخرى, وبكل من تمنراست 

وبرج باجي مختار وعين قزام 
وجانت, "أوقفت مفارز للجيش 
الوطني الشعبي, 156 شخصا 

وضبطت 17 مركبة و38 مولدا 
كهربائيا و21 مطرقة ضغط و30 

طنا من خليط الذهب الخام والحجارة 
وكميات من المتفجرات ومعدات 
تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل 

في عمليات التنقيب غير المشروع 
عن الذهب, في حين تم توقيف 21 

شخصا وضبط 19 بندقية صيد 
وثالثة مسدسات آلية و31065 علبة 
سجائر و28 طنا من المواد الغذائية 

الموجهة للتهريب, وهذا بكل من 
ورقلة والوادي والمسيلة وبسكرة 

وغرداية".
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